
 

 
 
 

 

 
 
 
Postbus 24 
5066 ZG Moergestel 
 
info@ascert.nl 
 
 

 

 

Het inventarisatierapport gaf wel degelijk aanleiding te veronderstellen 
dat er sprake was van een asbestverontreiniging en dat de locatie enkel 
betreden mocht worden indien er persoonlijke beschermingsmiddelen 
werden gedragen. Niet hoeft te worden vastgesteld dat er sprake was van 
een asbestvezelconcentratie hoger dan de toepasselijke grenswaarden. De 
mogelijkheid dat dat gebeurde, was voldoende. 
 
 
BCA 19025 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 21 november 2019 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen het besluit van 21 oktober 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 20 december 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
21 februari 2020 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is 
bij dit advies gevoegd.  
 
De ontvankelijkheid 
Het bezwaarschrift voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
ten aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat het bezwaar ontvankelijk is. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- Inventarisatierapport. 

[Bezwaarmaker] is van mening dat het asbestinventarisatierapport geen enkele 
aanleiding gaf om te veronderstellen dat kon worden verwacht dat tijdens de 
voorbereidende werkzaamheden werknemers zouden worden blootgesteld aan 
respirabele asbestvezels boven de wettelijke grenswaarde.  
Anders moet het inventarisatierapport daarvan op grond van artikel 21, tweede 
en derde lid, van het Certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatieschema) uitdrukkelijk 
melding maken.  
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Uit het inventarisatierapport blijkt dat de inventariseerder het materiaal heeft 
geïnventariseerd, maar dat geen aanleiding bestond voor toepassing van artikel 
22, tweede en derde lid, van het Certificatieschema.  
Dat geen overschrijding van de grenswaarde te verwachten viel, blijkt tevens uit 
het titelblad van het inventarisatierapport. Het ging om chrysotiel in 
hechtgebonden vorm dat was ingedeeld in risicoklasse 2. Omdat het materiaal 
hechtgebonden was, bestond dus geen risico op respirabele asbestvezels boven 
de grenswaarde. Op het titelblad van het inventarisatierapport wordt het rapport 
geclassificeerd als geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop. Bovendien 
ontbreekt op het titelblad een vinkje bij: ‘niet geschikt voor asbestverwijdering, 
risicobeoordeling noodzakelijk’. Ook ontbreekt een vinkje bij de volgende 
passage op pagina 3 van het inventarisatierapport: 
‘1.2 Conclusie en aanbevelingen 
(...) 
In de XXX is een asbestbesmetting geconstateerd. Geadviseerd wordt om de 
XXX niet zonder de hier voor geldende veiligheidsvoorschriften te betreden. 
Tevens wordt geadviseerd om een NEN 2991 onderzoek uit te laten voeren naar 
de aard en omvang van de besmetting.’ 
De veronderstelling dat uit de rode kleur voor stal 4 in de situatietekening van 
het inventarisatierapport zou blijken dat het gebied als asbest verontreinigd zou 
moeten worden beschouwd, is onjuist. Zoals uit de bijgevoegde 
inventarisatierapporten van Buro Inventas blijkt, wordt de rode kleur juist 
gebruikt om aan te geven waar de geïnventariseerde asbestbronnen zijn 
gelokaliseerd. 

- Onvoldoende feitelijke grondslag. 
[de CI] dient te bewijzen dat het asbest is beroerd. Alleen bij beroering valt 
overschrijding van de grenswaarde te verwachten. Ieder bewijs daarvan 
ontbreekt. Door geen enkele toezichthouder is vastgesteld of de medewerkers 
van [bezwaarmaker] persoonlijke beschermingsmiddelen droegen tijdens de 
opbouwwerkzaamheden. Niet is vastgesteld dat ventilatie werd veroorzaakt. 
Daar komt bij dat ventilatie in dit geval geen asbestemissie kon veroorzaken, 
omdat het hechtgebonden asbest betrof. Ook is niet vastgesteld dat de 
werknemers tijdens de opbouwwerkzaamheden op asbest zijn gestapt of het 
asbest hebben beroerd. Daar komt bij dat op het project - onverplicht - 
aanvullende collectieve maatregelen zijn genomen om het risico op vezelemissie 
te voorkomen. Het materiaal is namelijk voorafgaand bevochtigd en de 
asbestbronnen zijn voorafgaand aan de voorbereidende werkzaamheden 
afgedekt. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 
 
Artikel 34, eerste lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema bepaalt dat, 
indien een DAV-1, DAV-2 of DTA kan blootstaan aan een asbestvezelconcentratie 
hoger dan de toepasselijke grenswaarde, het asbestverwijderingsbedrijf er 
zorgdraagt dat, in aanvulling op de algemene verplichtingen inzake persoonlijke 
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beschermingsmiddelen op grond van hoofdstuk 8, afdeling 1, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, aan de volgende eisen is voldaan:  
a. hij beschikt over en maakt gebruik van een adembeschermingsmiddel van het 

juiste model en de goede maat.  
 
In artikel 70, eerste lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één meer bepalingen, sprake 
is van een afwijking en het procescertificaat van de certificaathouder door de 
certificerende instelling wordt ingetrokken, onvoorwaardelijk geschorst voor 30 
dagen, voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen of de certificerende 
instelling de certificaathouder een waarschuwing geeft. 
Het tweede lid van artikel 70 bepaalt dat de certificerende instelling bij het 
toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals 
opgenomen in bijlage 2. Het niet voldoen aan artikel 34, eerste lid, aanhef en 
onder a, van het Certificatieschema is een categorie III-afwijking.  
In artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema is bepaald dat aan de 
certificaathouder door de certificerende instelling een waarschuwing wordt gegeven 
in geval van een afwijking uit categorie III en IV. 
 
De beoordeling  
1. Op 26 april 2019 heeft de Inspectie SZW een controle uitgevoerd bij de 
asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan de Hosterdstraat 1 te Beuningen. 
Daarbij is geconstateerd dat werknemers van [bezwaarmaker] werden blootgesteld 
aan asbestvezels. De Inspectie SZW heeft het werk stilgelegd en een boeterapport 
opgemaakt.  
 
Op 9 september 2019 heeft [de CI] daarover bij [bezwaarmaker] een kantooraudit 
uitgevoerd. Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat in stal 4 
restanten asbesthoudend plaatmateriaal, 2-5% chrysotiel, waren aangetroffen. 
Deze restanten lagen verspreid over een oppervlakte van 1020 m2. Het saneren 
van deze asbesthoudende restanten was ingedeeld in risicoklasse 2 containment. 
Tijdens de werkzaamheden, het betreden en het uitvoeren van werkzaamheden in 
stal 4, werden door de betrokken werknemers geen juiste 
adembeschermingsmiddelen gedragen. Hierdoor werden of konden de betrokken 
werknemers worden blootgesteld aan een concentratie asbeststof boven de 
wettelijke grenswaarde, waardoor ernstig gevaar voor de veiligheid en gezondheid 
voor de betrokken personen aanwezig was of kon ontstaan 
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 34, eerste 
lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden 
besluit aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 
 
2. Op grond van artikel 34, eerste lid, aanhef en onder a, van het 
Certificatieschema draagt het asbestverwijderingsbedrijf, indien een DAV-1, DAV-2 
of DTA kan blootstaan aan een asbestvezelconcentratie hoger dan de toepasselijke 
grenswaarde, er zorg voor dat hij beschikt over en gebruik maakt van een 
adembeschermingsmiddel van het juiste model en de goede maat.  
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De commissie volgt het standpunt van [de CI] in het bestreden besluit en het 
verweerschrift dat het inventarisatierapport wel degelijk aanleiding gaf te 
veronderstellen dat er sprake was van een asbestverontreiniging en dat de locatie 
enkel betreden mocht worden indien er persoonlijke beschermingsmiddelen werden 
gedragen. Uit de SMA-rt met nummer 1402416 en het bronblad van bron M01 uit 
het inventarisatierapport van Buro lnventas met kenmerk 20190276V1 bleek dat 
de sanering was ingedeeld in risicoklasse 2 containment. De verwachting was dus 
dat de grenswaarde werd overschreden bij beroering van de bron, wat onder 
andere kan bestaan uit het veroorzaken van ventilatie, op de bron stappen of 
beroeren bij opbouwwerkzaamheden. 
 
Uit het Boeterapport d.d. 31 juli 2019 (kenmerk 1905964/03) van de Inspectie 
SZW blijkt dat ook [bezwaarmaker] zelf vraagtekens heeft gezet bij de 
interpretatie van het inventarisatierapport. Reeds voorafgaand aan de 
voorbereidende werkzaamheden heeft [bezwaarmaker] contact gehad met de 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en daarbij de vraag gesteld of stal 4 wel 
of niet met adembescherming diende te worden betreden (pagina 4 en 5 van 
bijlage 5 behorend bij het boeterapport,).  
Uit het mailcontact met de heer [naam] van de ODRN blijkt dat hij op deze vraag 
geen definitief antwoord heeft kunnen geven. In zijn e-mailbericht van 25 april 
2019 deelt de heer [naam] aan [bezwaarmaker] mee dat hij het 
asbestinventarisatierapport had bekeken en met de inventariseerder had 
gesproken. De conclusie was dat het gehele vloeroppervlak van stal 4 was 
verontreinigd met asbesthoudende materiaal en dat het betreden van de schuur 
onder asbestcondities diende plaats te vinden. 
[Bezwaarmaker] heeft daarna nagelaten contact op te nemen met de 
inventariseerder, terwijl er voor [bezwaarmaker] voldoende aanleiding bestond om 
aldus duidelijkheid te krijgen omtrent de interpretatie van het 
inventarisatierapport.  
In de verklaring van de inventariseerder zoals bijgevoegd bij het boeterapport 
wordt expliciet bevestigd dat stal 4 betreden moest worden onder asbestcondities. 
 
De commissie volgt ook het standpunt van [de CI] dat, anders dan 
[bezwaarmaker] betoogt, niet hoeft te worden vastgesteld dat er sprake was van 
een asbestvezelconcentratie hoger dan de toepasselijke grenswaarden. De 
mogelijkheid dat dat gebeurde, was voldoende. Daarbij wordt erop gewezen dat 
[bezwaarmaker] het materiaal voorafgaand aan de werkzaamheden heeft 
bevochtigd en afgedekt, wat redelijkerwijs niet kon plaatsvinden zonder het asbest 
te beroeren.  
Door de heer [naam] van [bezwaarmaker] is bevestigd (bijlage 3 bij het 
Boeterapport) dat de werkzaamheden in de stal 4 zijn uitgevoerd zonder 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is door mevrouw [naam] van 
[bezwaarmaker] gesteld dat [bezwaarmaker] van mening was dat er zonder 
adembescherming gewerkt mocht worden.  
 
3. Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de 
tijdens de audit op 9 september 2019 geconstateerde feiten een afwijking van 
artikel 34, eerste lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema opleveren. 
 



blad 5 
 

 
[De CI] is daarom op grond van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema 
bevoegd en gehouden aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing te geven. 
 
In wat [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie geen 
bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijking zou moeten 
terugschalen of geen waarschuwing zou moeten geven.  
 
De proceskosten 
[bezwaarmaker] verzoekt om vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakt 
kosten op de voet van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb. 
 
Op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb worden de proceskosten in 
verband met de behandeling van het bezwaar uitsluitend vergoed voorzover het 
bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid.  
 
Uit het vorenstaande volgt dat het bezwaar ongegrond is en het bestreden besluit 
niet hoeft te worden herroepen. Daarom biedt artikel 7:15 van de Awb geen 
grondslag voor de gevraagde proceskostenvergoeding. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten; 
2. de gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het 

bezwaar af te wijzen. 
 
Dit advies is gegeven door ... 

 
Moergestel, 25 maart 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 
 


