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In dit geval was sprake van niet gerapporteerd asbest waarop artikel 42 van het Cer-
tificatieschema van toepassing is. Volgens artikel 42 van het Certificatieschema mag 
niet met de werkzaamheden worden gestart totdat het asbestinventarisatierapport 
is bijgewerkt en het werkplan hierop is aangepast. Dit betekent niet dat artikel 40 
van het Certificatieschema dan niet meer van toepassing is. De meldingsplicht in het 
LAVS blijft onverkort gelden.  
De werkzaamheden van deze asbestverwijdering waren reeds op 16 oktober 2019 be-
eindigd. Daaraan doet niet af dat de totaalsloop als project op hetzelfde sloopadres 
nog doorliep. Het niet gerapporteerde asbest is pas op 11 november 2019 verwijderd. 
Daarom had [bezwaarmaker] in overeenstemming met artikel 40, eerste lid, van het 
Certificatieschema ten minste twee werkdagen voorafgaand aan de werkzaamhe-
den de begintijd, de eindtijd en de werktijden waarop de asbestverwijdering plaats-
vond moeten melden in het LAVS.  
 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarma-
ker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 17 december 2019 bezwaar tegen het besluit van 6 de-
cember 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing ge-
geven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 13 maart 2020 een verweer-
schrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 19 
juni 2020 gehouden hoorzitting. Met toestemming van partijen is dat middels videobellen 
gebeurd. 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. 
- In het bestreden besluit is niet gereageerd op de ingebrachte zienswijze dat de ge-

meente als bevoegde gezag schriftelijk heeft aangegeven dat hier geen tweedaagse 
meldingstermijn hoeft te worden aangehouden. 

- Uit de screenshots van de werkplanner blijkt dat het project nog niet ten einde was en 
liep van 30 september 2019 tot en met 15 november 2019. Ten tijde van het aantreffen 
van het ‘niet gerapporteerde asbest’ werd nog steeds gewerkt aan hetzelfde project 
(totaalsloop) op hetzelfde projectadres. 

- Er is sprake van niet gerapporteerd asbest. Artikel 42, tweede lid, van het Certificatie-
schema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certifi-
catieschema) bepaalt dat niet met de werkzaamheden mag worden gestart totdat het 
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asbestinventarisatierapport is bijgewerkt en het werkplan hierop is aangepast. Dit be-
tekent dat wel mag worden gestart als dit wel is gedaan. Hierbij wordt niet verwezen 
naar artikel 40 van het Certificatieschema. Desondanks stelt [de CI] dat artikel 42, 
tweede lid, van het Certificatieschema uitsluitend van toepassing is als er nog sprake is 
van een lopende melding, terwijl artikel 42, derde lid, van het Certificatieschema wel 
van toepassing wordt verklaard. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsom-
standighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het Certificatieschema. 
 
Op grond van artikel 40, eerste lid, van het Certificatieschema meldt het asbestverwijde-
ringsbedrijf ten minste twee werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden de begin-
tijd, de eindtijd en de werktijden waarop de asbestverwijdering plaatsvindt in het LAVS. 
 
In artikel 70, eerste lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien de certificaathou-
der niet voldoet of voldaan heeft aan één of 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 waarschu-
wing 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 40, eerste lid, 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 afwij-
king uit categorie III en IV. 
 
De beoordeling  
1. Op 13 november 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan 
het Hooglandse Jaagpad 3 te Nieuwegein een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat niet kon worden getoond dat ten 
minste twee werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd, de eindtijd of 
werktijden waarop de asbestverwijdering plaatsvond in het LAVS was gemeld. De begin-
tijd van de werkzaamheden was gemeld voor 11 november 2019 om 9.00 uur. De melding 
in het LAVS met hierop de begin-, eindtijd en werktijden was gedaan op 11 november 2019 
om 8.00 uur. De meldingstermijn van ten minste twee werkdagen was hiermee niet in 
acht genomen. 
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 40, eerste lid, van het 
Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit aan [bezwaarmaker] een for-
mele waarschuwing gegeven. 
 
2. Op grond van artikel 40, eerste lid, van het Certificatieschema meldt het asbestverwijde-
ringsbedrijf ten minste twee werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden de begin-
tijd, de eindtijd en de werktijden waarop de asbestverwijdering plaatsvindt in het LAVS. 
 
3. Tussen partijen is niet in geschil dat in dit geval sprake was van niet gerapporteerd as-
best waarop artikel 42 van het Certificatieschema van toepassing is. Volgens artikel 42 van 
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het Certificatieschema mag niet met de werkzaamheden worden gestart totdat het as-
bestinventarisatierapport is bijgewerkt en het werkplan hierop is aangepast.  
 
Anders dan [bezwaarmaker] kennelijk veronderstelt, betekent dit niet dat artikel 40 van 
het Certificatieschema dan niet meer van toepassing is. De commissie is met [de CI] van 
oordeel dat de meldingsplicht in het LAVS onverkort blijft gelden.  
 
De werkzaamheden van deze asbestverwijdering waren reeds op 16 oktober 2019 beëin-
digd. Daaraan doet niet af dat de totaalsloop als project op hetzelfde sloopadres nog door-
liep. Het niet gerapporteerde asbest is pas op 11 november 2019 verwijderd. Daarom had 
[bezwaarmaker] in overeenstemming met artikel 40, eerste lid, van het Certificatieschema 
ten minste twee werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd, de eind-
tijd en de werktijden waarop de asbestverwijdering plaatsvond moeten melden in het 
LAVS. Dit heeft [bezwaarmaker] niet gedaan. 
 
Uit de door [bezwaarmaker] overgelegde e-mailberichten van de gemeente Nieuwegein 
blijkt niet dat de gemeente heeft aangegeven dat hier geen tweedaagse meldingstermijn 
hoefde te worden aangehouden. Overigens is de gemeente Nieuwegein ook geen be-
voegd gezag in het kader van het Certificatieschema. 
 
De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] terecht heeft vastgesteld dat de tijdens de 
audit op 11 november 2019 geconstateerde feiten een afwijking van artikel 40, eerste lid, 
van het Certificatieschema opleveren. 
 
[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 bijzon-
dere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijking zou moeten terugschalen of 
geen waarschuwing zou moeten geven.  
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden be-
sluit in stand te laten. 
 
Dit advies is gegeven ... 
 
Moergestel, 9 juli 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


