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Anders dan [bezwaarmaker] stelt, interpreteert [de CI] artikel 45, derde lid, onder a, van het 
Certificatieschema niet als een garantie van het asbestverwijderingsbedijf dat het werkgebied volledig 
asbestvrij is. Wel dient het werkgebied gereed te zijn voor de eindbeoordeling. Daarvoor moet aanwezige 
asbest zijn verwijderd. 

 

 

BCA 20008  

 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 8 juni 2020 bezwaar namens [bezwaarmaker] tegen het besluit van 6 mei 
2020 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] [bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 2 november 2020 een verweerschrift ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 18 december 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. 

- [Afwijking-llI/02] - artikel 45, derde lid, onder a, van het Certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en asbestverwijdering (Certificatieschema). 
[De CI] handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het komt af en toe voor dat een vrijgavelaborant niet 
tevreden is met de aangetroffen situatie. Dan worden extra maatregelen getroffen of wordt een extra 
schoonmaak ingelast waarna het werkgebied alsnog wordt vrijgegeven. In geen van deze gevallen wordt er 
in verband hiermee een afwijking vastgesteld. Het enige verschil met de onderhavige situatie is dat hier 
asbest is aangetroffen door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) na de 
eindbeoordeling en vrijgave. Deze situatie wijkt echter niet af van de situatie waarin de vrijgavelaborant 
extra maatregelen treft. In beide gevallen geeft de asbestverwijderaar aan dat het werk gereed is en klaar is 
voor de eindbeoordeling. In het onderhavige geval was zo weinig asbest aanwezig dat dit niet is opgemerkt 
door de vrijgavelaborant terwijl in meer voorkomende gevallen, naar wordt aangenomen, meer asbest 
aanwezig is dan door de laborant wordt opgemerkt. 
[De CI] interpreteert de regel dat het asbestverwijderingsbedrijf moet zorgen dat het werkgebied gereed is 
voor de eindbeoordeling ten onrechte als een garantie dat het werkgebied volledig asbestvrij is. De 
verplichting van artikel 45, derde lid, van het Certificatieschema houdt in dat de certificaathouder 
waarborgt dat de eindbeoordeling kan worden uitgevoerd en betekent niet dat deze het resultaat moet 
hebben dat het werkgebied wordt vrijgegeven of dat de vrijgave terecht is.  
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In artikel 45, derde lid, van het Certificatieschema staat niet dat het asbestverwijderingsbedrijf moet 
waarborgen dat het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling, maar dat de deskundig toezichthouder 
asbest (DTA) controleert en waarborgt dat het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling.  

- [Afwijking-lll/01] - artikel 44, eerste lid, onder a, van het Certificatieschema. 
Er is onvoldoende bewijs voor een afwijking van artikel 44, eerste lid, van het Certificatieschema, nu er geen 
monstername of analyse van het materiaal afkomstig van het afval in de woning en tuin heeft 
plaatsgevonden. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit, 
de Arbeidsomstandighedenregeling en het Certificatieschema. 

 

In artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema is bepaald dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat het asbesthoudende materiaal zo spoedig mogelijk wordt verpakt. 
 
Artikel 45, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema bepaalt dat het asbestverwijderingsbedrijf 
ervoor zorgt dat de DTA controleert en waarborgt dat het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling door 
de inspectie-instelling. 
 

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 44, eerste 
lid, onder a, van het Certificatieschema is een categorie III-afwijking. Het niet voldoen aan artikel 45, derde lid, 
van het Certificatieschema is ook 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 21 februari 2020 hebben een arbeidsinspecteur bij de ISZW en een toezichthouder bij de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) een inspectie uitgevoerd bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan de Dr. Douvenstraat 18 te Gemert. Daarbij is geconstateerd dat na het verwijderen asbest 
en na de eindbeoordeling restanten asbestverdacht materiaal waren achtergebleven. De ISZW heeft daarop 
het werk stilgelegd. [Bezwaarmaker] is daarover bij brief van 25 februari 2020 van de ISZW geïnformeerd. 

 

Op 23 maart 2020 heeft [de CI] daarover bij [bezwaarmaker] een kantooraudit uitgevoerd. Tijdens de audit is 
door de auditor geconstateerd dat door de ISZW en de ODZOB bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] 
aan de Dr. Douvenstraat 18 te Gemert restanten asbesthoudende plaatmateriaal zijn aangetroffen. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat: 

- het werkgebied niet gereed was voor de eindbeoordeling door de inspectie-instelling en 
- het asbesthoudend materiaal niet zo spoedig mogelijk was verpakt. 
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[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 45, derde lid, aanhef en onder a, en artikel 
44, eerste lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit aan 
[bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 

 

2. [Afwijking-llI/02] - artikel 45, derde lid, onder a, van het Certificatieschema. 
 
Op grond van artikel 45, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema zorgt het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor dat de DTA controleert en waarborgt dat het werkgebied gereed is voor de 
eindbeoordeling door de inspectie-instelling. 
 

Vast staat dat de ISZW en de ODZOB bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan de Dr. Douvenstraat 
18 te Gemert hebben geconstateerd dat na het verwijderen asbest en na de eindbeoordeling restanten van 
asbestverdacht materiaal zijn achtergebleven. 

Daaruit valt af te leiden dat op het moment dat de DTA het werkgebied controleerde, dit niet gereed was voor 
de eindbeoordeling. Daarmee is niet voldaan aan artikel 45, derde lid, onder a, van het Certificatieschema. 

Niet valt in te zien dat [de CI] hiermee in strijd met het gelijkheidsbeginsel handelt. [Bezwaarmaker] stelt enkel 
dat in andere gevallen waarin de vrijgavelaborant niet tevreden is met de aangetroffen situatie, extra 
maatregelen worden getroffen of een extra schoonmaak wordt ingelast waarna het werkgebied alsnog wordt 
vrijgegeven. In geen van deze gevallen wordt er in verband hiermee een afwijking vastgesteld. [Bezwaarmaker] 
noemt geen concrete vergelijkbare gevallen, waarin door [de CI] is geconstateerd dat nog asbest aanwezig was 
en geen afwijking werd vastgesteld. Daarom is van strijd met het gelijkheidsbeginsel geen sprake. 

 

Anders dan [bezwaarmaker] stelt, interpreteert [de CI] artikel 45, derde lid, onder a, van het Certificatieschema 
niet als een garantie van het asbestverwijderingsbedijf dat het werkgebied volledig asbestvrij is. Wel dient het 
werkgebied gereed te zijn voor de eindbeoordeling. Daarvoor moet aanwezige asbest zijn verwijderd. 

 

[Bezwaarmaker] had er als asbestverwijderingsbedrijf voor moeten zorgen dat de DTA voldoende had 
gecontroleerd dat het werkgebied gereed was voor de eindbeoordeling. Dat is onvoldoende gebeurd. 

 

3. [Afwijking-lll/01] - artikel 44, eerste lid, onder a, van het Certificatieschema. 
 

In artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema is bepaald dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat het asbesthoudende materiaal zo spoedig mogelijk wordt verpakt. 

 
In het verweerschrift bevestigt [de CI] dat geen monstername of analyse heeft plaatsgevonden van het 
materiaal afkomstig van het afval in de woning en de tuin. Het gaat ook niet om dat afval, maar om de in de 
muuropening aangetroffen restanten asbesthoudend plaatmateriaal. Van deze restanten is een monster 
genomen waaruit bleek dat deze restanten dezelfde samenstelling hadden als de door [bezwaarmaker] 
verwijderde bron 66 en dat deze restanten zijn aangetroffen op de plek waar de bron zich bevond. Deze 
restanten behoorden tot de bron die door [bezwaarmaker] is verwijderd. Nu deze restanten niet zo spoedig 
mogelijk zijn verpakt, is sprake van een afwijking op artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van het 
Certificatieschema. 
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4. Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de tijdens de audit op 25 maart 
2020 geconstateerde feiten afwijkingen van artikel 45, derde lid, aanhef en onder a, en artikel 44, eerste lid, 
aanhef en onder a, van het Certificatieschema opleveren. 
  
[De CI] is daarom op grond van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema bevoegd en gehouden 
[bezwaarmaker] een formele waarschuwing te geven. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie geen bijzondere 
omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijkingen zou moeten terugschalen of geen waarschuwing zou 
moeten geven.  
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om vergoeding van de proceskosten die zij in het kader van deze 
bezwaarschriftprocedure heeft gemaakt. 
 
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, 5 januari 2021. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris      de voorzitter 
 


