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De auditor heeft tijdens de projectaudit geconstateerd dat tijdens de audit 
geen aangepast werkplan kon worden getoond. Deze constatering sluit 
echter niet uit dat op de dag van de asbestverwijdering het werkplan was 

aangepast. Het aangepaste werkplan kon alleen tijdens de audit niet 
worden getoond. De commissie concludeert daarom dat de gestelde 

afwijking van artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema niet is 
komen vast te staan.  
Het asbestverwijderingsbedrijf had, voordat het niet gerapporteerd 

asbesthoudend materiaal werd verwijderd, dit schriftelijk moeten melden 
aan de certificerende instelling die het procescertificaat heeft verstrekt 

aan het asbestinventarisatiebedrijf dat de oorspronkelijke 
asbestinventarisatie heeft uitgevoerd en aan het bevoegd gezag, bedoeld 
in artikel 1.26, achtste lid, van het Bouwbesluit 2012. Nu zij dit niet heeft 

gedaan, is dat een afwijking van artikel 42, derde lid, aanhef en onder a en 
b, van het Certificatieschema. De commissie benadrukt dat de meldplicht 

als vastgelegd in artikel 42 derde lid van het Certificatieschema drieledig 
is. Dat betekent dat deze drie meldingen naast elkaar staan en 
afzonderlijk moeten worden uitgevoerd. De verplichte meldingen zijn niet 

uitwisselbaar zodat bij constatering dat een van de meldingen niet heeft 
plaatsgevonden dat een afwijking oplevert. 
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Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake de bezwaren van 

[bezwaarmaker] 
  
De bezwaren  

[Bezwaarmaker] maakt bij brieven van 11 oktober 2019 bezwaar tegen het besluit 
van 2 september 2019 van [de CI]. 

Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat van [bezwaarmaker] per 3 
september 2019 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen en aan 
[bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 

 
De procedure 

Naar aanleiding van de bezwaren heeft [de CI] bij brief van 26 november 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 

 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
7 februari 2020 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij 

dit advies gevoegd. 
 

Bij brief van 4 februari 2020 heeft [gemachtigde] namens [bezwaarmaker] 
verzocht de hoorzitting uit te stellen.  
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De commissie heeft daarop bij e-mailbericht van 5 februari 2020 laten weten dat 

de hoorzitting gewoon doorgang zal vinden. Daarbij heeft de commissie in 
aanmerking genomen dat het secretariaat Ascert meermaals heeft geprobeerd met 
[bezwaarmaker] een datum voor de hoorzitting af te stemmen. Toen 

[bezwaarmaker] daarop niet reageerde, heeft het secretariaat bij e-mailbericht van 
23 december 2019 voorgesteld de hoorzitting op 7 februari 2020 te houden en 

[bezwaarmaker] in de gelegenheid gesteld voor uiterlijk 31 december 2019 
kenbaar te maken als de voorgestelde datum niet zou schikken. Hierop heeft 
[bezwaarmaker] weer niet gereageerd. Daarop is op 8 januari 2020 per e-mail en 

per post de uitnodiging voor de hoorzitting op 7 februari 2020 uitgegaan. In de 
uitnodiging is aangegeven dat, als [bezwaarmaker] op genoemde datum en tijd 

niet in de gelegenheid zou zijn de hoorzitting bij te wonen, de secretaris van de 
Bezwaarschriftencommissie dat uiteraard zo spoedig mogelijk wilde vernemen. Ook 
hierop heeft [bezwaarmaker] niet gereageerd. Eerst een paar dagen voor de 

hoorzitting heeft [gemachtigde] namens [bezwaarmaker] om uitstel verzocht. 
Onder voormelde omstandigheden en gelet op het feit dat [de CI] niet instemde 

met uitstel, heeft de commissie besloten geen uitstel te verlenen. 

  

De ontvankelijkheid 
De bezwaarschriften voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) ten aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat de bezwaren ontvankelijk 

zijn. 
 

De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 

- [Nummer-II/01] - artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema voor de 
Proces-certificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 

(Certificatieschema). 
Door [de CI] is niet aangetoond dat werkzaamheden zijn uitgevoerd aan 
asbestverdacht materiaal totdat het asbestinventarisatierapport daartoe was 

bijgewerkt en het werkplan hierop was aangepast. 
In het auditrapport wordt de afwijking gerefereerd aan bron 9 (vlakke plaat) die 

als asbesthoudend is gerapporteerd door het asbestinventarisatiebedrijf, aan de 
melding in LAVS waarin de sanering van de asbesthoudende bron 9 wordt 
gemeld en aan de vrijgave van de asbesthoudende bron 9 door het 

laboratorium. Hieruit blijkt dat geen sprake was van asbestverdacht materiaal. 
- [Nummer]-III/01 - artikel 42, derde lid, onder a en b, van het 

Certificatieschema. 
Door [de CI] is niet aangetoond dat sprake was van niet gerapporteerd 
asbesthoudend materiaal. 

In het auditrapport wordt de afwijking gerefereerd aan bron 9 die als 
asbesthoudend is gerapporteerd door het asbestinventarisatiebedrijf en aan de 

vrijgave van de asbesthoudende bron 9 door het laboratorium. Hieruit blijkt dat 
geen sprake was van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 
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Artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema bepaalt dat het 

asbestverwijderingsbedrijf geen werkzaamheden aan het asbestverdachte 
materiaal uitvoert totdat het asbestinventarisatierapport daartoe is bijgewerkt en 
het werkplan hierop is aangepast. 

Artikel 42, derde lid, van het Certificatieschema bepaalt dat, indien er sprake is 
van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, het asbestverwijderingsbedrijf dit 

meldt voordat het materiaal verwijderd wordt:  
a. onmiddellijk schriftelijk aan de certificerende instelling die het procescertificaat 

heeft verstrekt aan het asbestinventarisatiebedrijf dat de oorspronkelijke 

asbestinventarisatie heeft uitgevoerd;  
b. onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.26, achtste 

lid, van het Bouwbesluit 2012; en  
c. de start en duur van het verwijderingswerk in het LAVS. 
 

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 42, tweede lid, van het 

Certificatieschema is een categorie II-afwijking en het niet voldoen aan artikel 42, 
derde lid, van het Certificatieschema is een categorie III-afwijking. 
Op grond van artikel 70, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 

geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-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 6 juni 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan 

de Landweg 2 te Lemelerveld een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat er sprake is geweest van niet 
gerapporteerd asbest. Dit is in kaart gebracht en betreft bron 9 (vlakke plaat, 

deurbeplating), als bron 10 in de SMART opgenomen. Deze bron is gesaneerd op 3 
juni 2019.  

Het werkplan op locatie is hierop niet aangepast. Het werkplan is als papieren 
dossier aanwezig. De aanvullend geïnventariseerde bron 9 (dan wel 10 in de 
SMART) is niet opgenomen in het werkplan. Men kon geen aangepast werkplan 

tonen, ook niet na zoekwerk door meerdere personen. De DTA die zonder 
aanpassingen inzake bron 9 heeft geaccepteerd en bron 9 heeft gesaneerd, kon 

tijdens de audit geen aangepast werkplan tonen. Circa een uur na de audit is nog 
digitaal een aangepast werkplan getoond via de telefoon.  
Verder kon [bezwaarmaker] geen melding aan de certificerende instelling die het 

procescertificaat heeft verstrekt aan het asbestinventarisatiebedrijf dat de 
oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft uitgevoerd tonen en kon 

[bezwaarmaker] niet tonen dit onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd gezag, 
bedoeld in artikel 1.26, achtste lid, van het Bouwbesluit 2012 te hebben gemeld. 
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[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 42, tweede lid 

en derde lid, aanhef en onder a en b, van het Certificatieschema aangemerkt en bij 
het bestreden besluit het certificaat van [bezwaarmaker] per 3 september 2019 
voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen en aan [bezwaarmaker] 

een formele waarschuwing gegeven. 
 

2. [Nummer]-II/01 - artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema. 
 
Op grond van artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema voert het 

asbestverwijderingsbedrijf geen werkzaamheden aan het asbestverdachte 
materiaal uit totdat het asbestinventarisatierapport daartoe is bijgewerkt en het 

werkplan hierop is aangepast. 
 
De commissie is met [de CI] van mening dat voor wat betreft bron 9 (vlakke plaat, 

deurbeplating), opgenomen als bron 10 in de SMART, sprake was van 
asbestverdacht materiaal. 

 
De auditor van [de CI] heeft tijdens de projectaudit op 6 juni 2019 geconstateerd 

dat tijdens de audit geen aangepast werkplan kon worden getoond.  
 
Deze constatering van de auditor sluit echter niet uit dat op de dag van de 

asbestverwijdering het werkplan was aangepast. Het aangepaste werkplan kon 
alleen drie dagen later op 6 juni 2019 tijdens de audit niet worden getoond.  

 
De commissie concludeert daarom dat de gestelde afwijking van artikel 42, tweede 
lid, van het Certificatieschema niet is komen vast te staan. Het bestreden besluit 

kan op dit punt niet in stand blijven en moet worden herroepen. 
 

3. [Nummer]-III/01 - artikel 42, derde lid, onder a en b, van het 
Certificatieschema. 
 

Artikel 42, derde lid, aanhef en onder a en b, van het Certificatieschema bepaalt 
dat, indien er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, het 

asbestverwijderingsbedrijf dit onmiddellijk schriftelijk meldt voordat het materiaal 
verwijderd wordt:  
a. aan de certificerende instelling die het procescertificaat heeft verstrekt aan het 

asbestinventarisatiebedrijf dat de oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft 
uitgevoerd;  

b. onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.26, achtste 
lid, van het Bouwbesluit 2012. 

  

Zoals gesteld, heeft de auditor tijdens de audit geconstateerd dat er sprake is 
geweest van niet gerapporteerd asbest. Dit is in kaart gebracht en betreft bron 9 

(vlakke plaat, deurbeplating), opgenomen als bron 10 in de SMART. Deze bron is 
gesaneerd op 3 juni 2019. Hiermee stond voldoende vast dat sprake is geweest 
van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal. Dat dit materiaal ten tijde van de 

audit reeds was geïnventariseerd en als asbesthoudende bron was opgenomen in 
het asbestinventarisatierapport, doet daar niet aan af.  

 
[Bezwaarmaker] had, voordat het niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal 
werd verwijderd, dit schriftelijk moeten melden aan de certificerende instelling die 

het procescertificaat heeft verstrekt aan het asbestinventarisatiebedrijf dat de 
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oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft uitgevoerd en aan het bevoegd gezag, 

bedoeld in artikel 1.26, achtste lid, van het Bouwbesluit 2012. Nu zij dit niet heeft 
gedaan, is dat een afwijking van artikel 42, derde lid, aanhef en onder a en b, van 
het Certificatieschema. [De CI] heeft terecht een afwijking vastgesteld. De 

commissie benadrukt dat de meldplicht als vastgelegd in artikel 42 derde lid van 
het Certificatieschema drieledig is. Dat betekent dat deze drie meldingen naast 

elkaar staan en afzonderlijk moeten worden uitgevoerd. De verplichte meldingen 
zijn niet uitwisselbaar zodat bij constatering dat een van de meldingen niet heeft 
plaatsgevonden dat een afwijking oplevert. 

 
[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 hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie 

geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] deze afwijking zou 
moeten terugschalen of geen waarschuwing zou moeten geven.  

 
Het advies 

De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar tegen de vaststelling van de afwijking [nummer]-II/01 gegrond te 

verklaren en het bestreden besluit voor wat betreft de voorwaardelijke schorsing 

van het certificaat per 3 september 2019 voor een termijn van 90 dagen te 
herroepen middels intrekking; en  

2. het bezwaar tegen de vaststelling van de [nummer]-III/01 ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit voor wat betreft de formele waarschuwing in 
stand te laten. 

 
Dit advies is gegeven door ... 

 
Moergestel, 17 februari 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 


