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De commissie stelt voorop dat een certificerende instelling in beginsel 
mag uitgaan van de juistheid van een rapport van een auditor, tenzij 
tegenbewijs noopt tot afwijking van dit uitgangspunt. Dat betekent in dit 
geval dat [de CI] er in beginsel van uit mocht gaan dat de constatering 
van de feiten juist is weergegeven in het rapport van de auditor. Ook 
betekent dit dat [de CI] in beginsel mocht uitgaan van de waarnemingen 
van de auditor die een bezoek aan de locatie heeft gebracht waar het 
asbestverwijderingswerk werd uitgevoerd. 
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Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker]  
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 21 juli 2017 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 19 juli 2017 van [de CI].  
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat asbestverwijdering van 
[bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst.  
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 3 augustus 2017 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
22 september 2017 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. 
- In de reactie op de zienswijze in de bijlage van het besluit spreekt de 

asbestdeskundige van het duidelijk gooien met platen. Wel geeft hij verderop in 
zijn verhaal aan dat foto’s een momentopname zijn en of afbreken van platen 
plaatsvindt en stofemissie plaatsvindt niet te bepalen is. De asbestdeskundige 
geeft dus zelf aan dat het breken en de stofemissie niet aantoonbaar zijn. Het is 
dus een constatering van de auditor die niet gestaafd wordt met bewijzen, nu 
de foto’s dit niet aantonen. 
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- Tevens is het bezwaarlijk dat in de beoordeling van de zienswijze niet 

verifieerbaar is door wie deze beoordeling is gedaan, laat staan dat deze 
persoon deskundig en gekwalificeerd/gecertificeerd is. 

- Zoals reeds in de zienswijze is aangegeven, betwist [bezwaarmaker] dat de 
medewerker de stukken asbest omlaag zou hebben gegooid waarbij 
emissiegevaar zou optreden. Evenzeer betwist [bezwaarmaker] dat de 
medewerker onvoldoende emissiebeperkende maatregelen zou hebben 
toegepast.  
Het afwijkingenrapport bevat geen inzichtelijke beschrijving van hetgeen is 
waargenomen. Naar het oordeel van [bezwaarmaker] rechtvaardigen de 
handelingen van de medewerker geenszins de conclusie dat hij asbesthoudend 
dakbeschot zou hebben gegooid. De medewerker schoof deze steeds op de 
steiger. De foto’s bij het afwijkingenrapport kunnen de conclusie van de auditor 
evenmin rechtvaardigen. Daarop is immers duidelijk waarneembaar dat de 
stukken asbesthoudend dakbeschot rechtop tegen de muur aan staan. Op een 
foto is zelfs te zien dat de medewerker door de knieën buigt om het stuk 
dakbeschot af te laten glijden op de steiger. Als hij deze stukken in de container 
zou gooien, zou dat een overbodige handeling zijn. Op geen enkele wijze laat 
de medewerker de stukken dakbeschot los van zijn hand, totdat deze in hun 
geheel op de steiger zijn neergelegd, althans daarin voldoende steun vinden.  
Zonder nadere toelichting valt evenmin in te zien hoe de handelingen van de 
medewerker te kwalificeren zijn als ‘geen emissiebeperkende maatregelen 
nemen’. De medewerker heeft zich rekenschap gegeven van en uitvoering 
gegeven aan het werkplan, waarbij emissiebeperkende maatregelen in acht zijn 
opgenomen.  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 43, vierde lid, aanhef en onder a en b, van het Werkveldspecifiek 
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) bepaalt dat bij verwijdering van asbesthoudend 
materiaal emissie van asbest zoveel mogelijk wordt voorkomen door: 
a. het asbesthoudende materiaal voorzichtig te behandelen; 
b. bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder geval: 

1°. daar waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van demontage waardoor breuk 
van een asbesttoepassing wordt voorkomen; 

2°. daar waar breuk van een asbesttoepassing niet voorkomen kan worden 
bronafzuiging wordt toegepast, tenzij dat aantoonbaar technisch niet 
mogelijk is of het gebruik van bronafzuiging leidt tot grotere risico’s voor de 
veiligheid of de gezondheid; en 

3°. daar waar sprake is van niet hechtgebonden asbesttoepassingen of van 
ernstig verweerde hechtgebonden asbesttoepassingen de te verwijderen 
toepassing voorafgaand geïmpregneerd wordt met een daarvoor geschikt 
middel, zodanig dat dit impregneren bij een niet-hechtgebonden toepassing 
geschiedt totdat deze toepassing verzadigd is, tenzij het impregneren van 
genoemde asbesttoepassingen aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het 
impregneren aantoonbaar leidt tot grotere risico’s voor de veiligheid of de 
gezondheid. 
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In artikel 23, eerste lid, van het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van 
en Toezicht op certificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie 
en Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe) is bepaald dat, 
indien de certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één meer 
bepalingen uit Bijlage XIIIa, 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 geeft de certificaathouder een 
waarschuwing. 
Het tweede lid van artikel 23 bepaalt dat de certificerende instelling bij het 
toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals 
opgenomen in bijlage 1. Het niet voldoen aan artikel 43, vierde lid, aanhef en 
onder a en b, van Bijlage XIIIa is een categorie II-afwijking. 
Op grond van artikel 23, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 
geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-afwijking. 
 
De beoordeling  
1. Op 5 juli 2017 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan 
de Kleinhanssum 2 te Neer een projectaudit uitgevoerd. Daarbij is door de auditor 
geconstateerd dat door de DAV-2 medewerker, de heer [naam], geen 
emissiebeperkende maatregelen werden toegepast. De heer [naam] was uit het 
zicht van de DTA aan het werk en gooide de gedemonteerde stukken 
asbesthoudend dakbeschot vanaf de inpandige zoldervloer naar de onderliggende 
met folie ingepakte steiger. Door deze handelingen trad er onnodig stofvorming en 
het risico op aanvullende breuk op. Ter bevestiging zijn diverse foto’s gemaakt. 
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 43, vierde 
lid, aanhef en onder a en b, van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden 
besluit van 19 juli 2017 het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk 
geschorst. 
 
2. Door [bezwaarmaker] wordt ontkend dat een medewerker asbesthoudende 
platen omlaag heeft gegooid waardoor onnodig stofemissie is opgetreden. 
 
De commissie stelt voorop dat een certificerende instelling in beginsel mag uitgaan 
van de juistheid van een rapport van een auditor, tenzij tegenbewijs noopt tot 
afwijking van dit uitgangspunt.  
 
Dat betekent in dit geval dat [de CI] er in beginsel van uit mocht gaan dat de 
constatering van de feiten juist is weergegeven in het rapport van de auditor. Ook 
betekent dit dat [de CI] in beginsel mocht uitgaan van de waarnemingen van de 
auditor die een bezoek aan de locatie heeft gebracht waar het 
asbestverwijderingswerk werd uitgevoerd. 
 
Door de auditor is tijdens het projectbezoek geconstateerd dat door de heer 
[naam] asbesthoudende platen vanaf de zolder op de steiger werden gegooid. Van 
deze constatering zijn door de auditor - ter bevestiging - foto’s gemaakt.  
 
De commissie kan [bezwaarmaker] volgen in haar standpunt dat op de 
aangeleverde foto’s niet te zien is dat de asbesthoudende platen op onzorgvuldige 
wijze vanaf de zolder op de steiger werden gedeponeerd en stofvorming werd 
veroorzaakt. Dat betekent niet dat daarom de constatering door de auditor onjuist 
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is. De commissie is het met [de CI] eens dat het feit dat op de foto’s niet 
(duidelijk) zichtbaar is dat de platen op de steiger werden gegooid, niet afdoet aan 
de constatering van de auditor zoals opgenomen in zijn rapport.  
 
Door [bezwaarmaker] is geen afdoende of steekhoudend tegenbewijs aangeleverd 
op grond waarvan aannemelijk is geworden dat het rapport van de auditor niet 
juist is. 
Aan de op de hoorzitting overgelegde verklaringen dat de heer [naam] geen 
dakbeschot omlaag heeft gegooid, kan niet het gewicht worden toegekend dat 
[bezwaarmaker] daaraan toegekend wil zien. De verklaringen zijn afgegeven door 
medewerkers van [bezwaarmaker] en daarom niet objectief. 
 
3. Omtrent de bezwaargrond dat niet verifieerbaar is wie de beoordeling van de 
zienswijze heeft gedaan, laat staan dat deze deskundig en gekwalificeerd en/of 
gecertificeerd is, overweegt de commissie dat op grond van de asbestregelgeving 
of de Awb geen verplichting geldt om aan te geven door welke persoon van [de CI] 
de zienswijze is beoordeeld.  
 
De certificerende instelling maakt een voorgenomen besluit bekend en stelt de 
certificaathouder in de gelegenheid zijn zienswijze te geven. In het definitieve 
besluit motiveert de certificerende instelling waarom de ingebrachte zienswijze er 
niet toe heeft geleid dat van het opleggen van een sanctie wordt afgezien. Dat 
besluit wordt genomen door het bevoegde bestuursorgaan van de certificerende 
instelling. 
 
In het verweerschrift licht [de CI] toe dat de beoordeling van de zienswijze 
uiteraard is uitgevoerd door een asbestdeskundige onder verantwoordelijkheid van 
de Business Unit Manager Certification, die de beoordeling ook heeft ondertekend 
en daarmee identificeerbaar is. 

 
4. De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] terecht heeft vastgesteld dat de 
geconstateerde feiten een afwijking van artikel 43, vierde lid, aanhef en onder a, 
van Bijlage XIIIa opleveren, waarin is bepaald dat bij verwijdering van 
asbesthoudend materiaal emissie van asbest zoveel mogelijk wordt voorkomen 
door het asbesthoudende materiaal voorzichtig te behandelen.  
 
[De CI] is daarom bevoegd en op grond van artikel 23, zevende lid, van Bijlage 
XIIIe gehouden het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te 
schorsen. 
 
5. Op grond van artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIe kan de certificerende 
instelling afwijken van de bepalingen in deze bijlage en bijlage 1, indien naar haar 
oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden 
gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in 
verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen, dan wel zou leiden tot 
onbillijkheden van zwaarwegende aard. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie 
geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijkingen zou 
moeten terugschalen en een lagere of geen sanctie zou moeten opleggen.  
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De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om de kosten van bezwaar te vergoeden.  
 
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 …  
 
Oisterwijk, 9 oktober 2017. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 
 
 
 

 


