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Zoals de commissie in haar advies BCA 2104 met verwijzing naar de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3822, heeft overwogen, staat het een asbestverwijderingsbedrijf niet 
vrij om af te wijken van het asbestinventarisatierapport en uit te gaan van een lagere 
risicoklasse.  

 

 

BCA 2201 

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van  
[bezwaarmaker] Asbest B.V. 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 13 juli 2021 bezwaar namens [bezwaarmaker] tegen 
het besluit van 1 juni 2021 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 2 
juni 2021 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Bij brief van 2 augustus 2021 heeft [gemachtigde] namens [bezwaarmaker] de gronden 
van bezwaar ingediend. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] een verweerschrift d.d. 4 januari 2022 
ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 11 
februari 2022 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit 
advies gevoegd. 
Naar aanleiding van de hoorzitting heeft [gemachtigde] namens [bezwaarmaker] bij 
brief van 15 februari 2022 het laatste asbestinventarisatierapport alsmede het werkplan 
inclusief getekende werkinstructie voor het betreffende project nagezonden. 

Hierop heeft [de CI] een nadere reactie d.d. mei 2022 gegeven. Deze nadere reactie is 
eerst bij e-mailbericht van 14 juni 2022 aan de commissie gestuurd. 

 

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: 
- Hoewel de SMART-risicoclassificatie in het inventarisatierapport van [naam 1] uitgaat 

van saneringshandelingen waarbij asbesthoudend materiaal in zijn geheel wordt 
verwijderd en zonder beschadiging of breuk van het materiaal, geldt dat niet elke 
afwijking van deze werkwijze automatisch ertoe leidt dat sprake is van een 
risicoklasse 2-sanering. 
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Allereerst wordt gewezen op de communicatie met het asbestinventarisatiebedrijf 
[naam 2], dat een aanvullende inventarisatie heeft uitgevoerd naar aanleiding van de 
stillegging door de ODRN: "Samengevat was het inderdaad mogelijk om de 
asbesthoudende materialen, ter plaatse van de beschadigde kozijnen, in RK I te 
verwijderen." 
Daarnaast is het ook in juridische zin onjuist dat een wijziging ten opzichte van de 
werkmethode uit het inventarisatierapport automatisch ertoe zou leiden dat het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema) van toepassing is. Uit de systematiek van 
het Arbobesluit volgt dat de aanvullende voorschriften pas van toepassing zijn 
wanneer vaststaat dat de grenswaarde als bedoeld in artikel 4.46 van het 
Arbobesluit wordt overschreden. Op het moment dat sprake is van een situatie 
waarin wordt afgeweken van de werkwijze uit het inventarisatierapport die mogelijk 
leidt tot een overschrijding van de grenswaarde, schrijft het Arbobesluit namelijk 
expliciet voor welke procedure dient te worden gevolgd om te bepalen of de 
aanvullende voorschriften uit paragraaf 4 ook van toepassing zijn. Dit volgt uit 
artikel 4.47a, achtste en negende lid, van het Arbobesluit, waarin expliciet is bepaald 
dat bij een wijziging van de werkwijze de aanvullende voorschriften pas van 
toepassing zijn, wanneer uit vervolgmetingen blijkt dat sprake is van een 
concentratie asbestvezels die maakt dat de sanering in een hogere risicoklasse moet 
worden ingedeeld. In deze kwestie is niet gebleken dat sprake was van een 
overschrijding van de grenswaarde. Sterker nog: ook het asbestinventarisatiebedrijf 
heeft aangegeven dat de werkzaamheden konden worden uitgevoerd in risicoklasse 
1. Zodoende bestaat geen grondstag om te handhaven op grond van de 
voorschriften uit het Certificatieschema. 
De interpretatie van de regelgeving die [de CI] voorstaat - dat automatisch de 
voorschriften uit het Certificatieschema van toepassing zou zijn – leidt de facto ertoe 
dat bij elke afwijking van de werkwijze uit een inventarisatierapport afwijkingen 
kunnen worden uitgeschreven voor nagenoeg alle bepalingen uit het 
Certificatieschema en de saneerder het risico loopt op een schorsing dan wel 
intrekking van het procescertificaat. Nog los van het feit dat hiermee wordt 
afgeweken van de door de wetgever beoogde procedure om te bepalen welke 
voorschriften uit het Arbobesluit van toepassing zijn, leidt de interpretatie van [de 
CI] ook tot onevenredige besluitvorming en niettemin tot de nodige 
rechtsonzekerheid voor certificaathouders. 
Nu er geen enkele concrete aanwijzing is dat hier sprake zou zijn van een 
overschrijding van de grenswaarde als bedoeld in artikel 4.46 van het Arbobesluit, 
zijn de aanvul[ende voorschriften uit paragraaf 4 (afdeling 5, hoofdstuk 4) van het 
Arbobesluit niet van toepassing. Dit betekent dat ook de certificeringseis niet van 
toepassing is en [de CI] derhalve niet bevoegd is handhavend op te treden op grond 
van het Certificatieschema. 

- Daarnaast worden ook de individuele afwijkingen op het procescertificaat van 
[bezwaarmaker] betwist, onder verwijzing naar de aanvullende onderbouwing van 
[naam] met het verzoek om de daarin aangehaalde punten als hier herhaald en 
ingelast te beschouwen. 
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Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 

 

Artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema 

2. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en 
werkwijze die zijn vastgelegd in het asbestinventarisatierapport en het werkplan. 

 

Artikel 44, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema 

1. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt ervoor dat: 
2. verpakking plaatsvindt in een niet-luchtdoorlatende verpakking van zodanige 

dikte en sterkte dat deze niet scheurt; 
 

Artikel 70, eerste, tweede en zevende lid, van het Certificatieschema  

1. Indien de certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één meer 
bepalingen, is sprake van een afwijking en wordt het procescertificaat van de 
certificaathouder door de certificerende instelling ingetrokken, onvoorwaardelijk 
geschorst voor 30 dagen, voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen of 
geeft de certificerende instelling de certificaathouder een waarschuwing. 

2. De certificerende instelling volgt bij het toepassen van het eerste lid de categorie-
indeling van afwijkingen, zoals opgenomen in bijlage 2. 

7. Het procescertificaat wordt voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen in 
geval van een categorie II-afwijking. 

 

De beoordeling  

1. Op 3 februari 2021 hebben toezichthouders van de Omgevingsdienst Brabant-Noord 
(ODBN) en de Inspectie SZW een controle uitgevoerd bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan de Oliestraat 3 tot en met 49 te Grave. Daarbij is geconstateerd 
dat op de locatie sloop- en asbestverwijderingswerkzaamheden werden uitgevoerd in 
afwijking van de eerder ingediende sloopmelding met asbestinventarisatierapport.  

 

Bij besluit van 11 februari 2021 heeft de ODBN namens het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Grave de werkzaamheden stilgelegd. [De CI] is hierover 
geïnformeerd.  

 

Op 6 april 2021 heeft [de CI] daarover bij [bezwaarmaker] een kantooraudit uitgevoerd. 
Tijdens de audit heeft de auditor geconstateerd dat de asbesthoudende bronnen niet 
zonder beschadiging waren verwijderd en dat niet verpakt asbesthoudend materiaal 
aanwezig was. 

  

[De CI] heeft de geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 43, tweede lid, en 
artikel 44, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema aangemerkt en bij 
het bestreden besluit het certificaat van [bezwaarmaker] per 2 juni 2021 voorwaardelijk 
geschorst voor 90 dagen. 
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2. De commissie stelt vast dat aan de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan de 
Oliestraat 3 tot en met 49 te Grave het asbestinventarisatierapport van [naam 1] met 
kenmerk [nummer] versie 3, d.d. 12 januari 2021 ten grondslag lag. 

 
Op grond van dit asbestinventarisatierapport mocht [bezwaarmaker] de 
asbestverwijderingswerkzaamheden onder voorwaarden in risicoklasse 1 uitvoeren. 
Deze voorwaarden bestonden er onder andere uit dat de kozijnen in de buitengevels, 
inclusief de aanwezige asbesthoudende toepassingen, in zijn geheel werden 
uitgezaagd zonder het asbest te beschadigen. 

Door de ODBN, de Inspectie SZW en de auditor van [de CI] is geconstateerd dat de 
asbestverwijderingswerkzaamheden niet werden uitgevoerd conform de specifieke 
werkwijze zoals vermeld in het inventarisatierapport en het werkplan.  

 

De commissie volgt [de CI] in haar standpunt dat nu [bezwaarmaker] niet aan de 
voorwaarden voor asbestverwijdering in risicoklasse 1 voldeed, de asbestverwijdering in 
risicoklasse 2 moest plaatsvinden. Dat is niet gebeurd. De bronnen zijn namelijk niet 
zonder beschadiging verwijderd. Er is geconstateerd dat veel kozijnen beschadigd 
waren en het glas beschadigd was. Daarnaast was bij meerdere kozijnen het bovenste 
deel doorgezaagd en lagen er in de directe omgeving van de kozijnen meerdere 
restanten kit. 

 

Zoals de commissie in haar advies BCA 2104 met verwijzing naar de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3822, heeft overwogen, staat het een asbestverwijderingsbedrijf niet 
vrij om af te wijken van het asbestinventarisatierapport en uit te gaan van een lagere 
risicoklasse.  

 

Het al dan niet overschrijden van de grenswaarde is in het onderhavige geval niet van 
belang, nu alle werkzaamheden in risicoklasse 2 en 2a dienden te worden uitgevoerd. 
Hierbij diende [bezwaarmaker] zich te houden aan de eisen die het Certificatieschema 
stelt. 

 

3. Het door [naam 2] opgestelde asbestinventarisatierapport d.d. 11 februari 2021 ziet op 
de situatie na de stillegging door de ODBN. Het rapport zegt dus niets over de situatie 
voor en tijdens de asbestverwijdering. Het advies biedt geen bewijs voor de stelling van 
[bezwaarmaker] dat de asbestverwijdering in risicoklasse 1 mocht plaatsvinden zonder 
dat aan de voorwaarden van niet beschadigen van de asbesthoudende bronnen werd 
voldaan. 

 

4. [Bezwaarmaker] betwist de afwijkingen onder verwijzing naar de aanvullende 
onderbouwing van [naam 3] met het verzoek om de daarin aangehaalde punten als 
hier herhaald en ingelast te beschouwen. 
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De commissie overweegt hierover dat [de CI] in het bestreden besluit en het 
verweerschrift uitvoerig op de door [naam 3] aangehaalde punten is ingegaan. 
[Bezwaarmaker] heeft geen redenen aangevoerd waarom de gemotiveerde 
weerlegging van de betreffende punten onjuist of onvolledig is. Daarom ziet de 
commissie geen aanleiding om op basis van die punten tot herroeping van het 
bestreden besluit te adviseren. 

 

5. [De CI] heeft de afwijkingen [nummer] en [nummer] terecht vastgesteld en is 
daarom op grond van artikel 70, zevende lid, van het Certificatieschema bevoegd en 
gehouden het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te schorsen voor 
90 dagen. 

 
In wat [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie geen 
bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijkingen zou moeten 
terugschalen of een minder vergaande sanctie zou moeten opleggen.  
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] vraagt op de voet van artikel 7:15 van de Awb een vergoeding van de 
in de bezwaarfase gemaakte kosten. 
 
Op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb worden de proceskosten in verband 
met de behandeling van het bezwaar uitsluitend vergoed voor zover 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 ... 

 

Moergestel, 11 juli 2022. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris     de voorzitter 


