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Op grond van artikel 43, derde lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa 
moet de onderdruk in het containment continu worden gemeten en 
continu worden geregistreerd. Hier is sprake van een cumulatieve eis: 
continu meten én continu registreren.  
[Bezwaarde] verwijst in haar bezwaar naar SCa-100, waarin nader wordt 
ingegaan op de verplichting van continu registreren middels een 
onderdrukregistratie-apparaat. Nu [bezwaarde] geen registratie-apparaat 
heeft gebruikt, is het gestelde in SCa-100 al daarom hier niet van 
toepassing. Overigens doet SCa-100 niet af aan de eis van continue 
registratie, maar wordt enkel een praktische invulling gegeven aan deze 
eis. 
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Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarde]  
 
Het bezwaar 
[Bezwaarde] maakt bij e-mailbericht van 14 juli 2017 bezwaar tegen het besluit 
van 3 juli 2017 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat van [bezwaarde] 
voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Bij e-mailbericht van 25 augustus 2017 heeft [bezwaarde] de gronden van 
bezwaar aangevuld. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 5 oktober 2017 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
3 november 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. 
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gronden van bezwaar 
[Bezwaarde] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- In SCa-100, Nadere interpretaties certificatieschema d.d. 07-07-2017, (SCa-

100) wordt nader ingegaan op artikel 43, derde lid, onder e, van het 
Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa). Conclusie is dat de 
opgelegde afwijking geen stand kan houden.  

- De stelling dat de onderdrukwaarde uitsluitend geregistreerd dient te worden 
door de printer van het registratiesysteem, vindt geen grondslag in artikel 43, 
derde lid, onder e, van Bijlage XIIIa. 

- Het tijdens de audit en achteraf toetsen van twee reeds vrijgegeven 
containments die op het moment van de audit niet toetsbaar zijn conform 
Bijlage XIIIa, maakt geen onderdeel uit van de projectaudit. 

- Continu meten en continu registreren is geen cumulatieve eis in artikel 43, 
derde lid, onder e, van Bijlage XIIIa. Continue registratie door een Deskundig 
Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) is voldoende. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 43, derde lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa bepaalt dat, indien een 
containment wordt toegepast, besloten en afgeschermde ruimten op de juiste 
onderdruk worden beproefd. Het containment voldoet aan de volgende eisen: 
e. de onderdruk in het containment wordt continu gemeten en continu 

geregistreerd. 
 
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, derde lid, aanhef en onder 
a–g, 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 24 mei 2017 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarde] aan 
de Laan van Meerdervoort 55 te Den Haag een projectaudit uitgevoerd. Daarbij is 
door de auditor geconstateerd dat de onderdruk in het containment wel continu 
werd gemeten maar niet continu werd geregistreerd. 
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[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 43, derde lid, 
aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit van  
3 juli 2017 het procescertificaat van [bezwaarde] voorwaardelijk geschorst. 
 
2. Op grond van artikel 43, derde lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa moet de 
onderdruk in het containment continu worden gemeten en continu worden 
geregistreerd. Anders dan [bezwaarde] stelt, gaat [de CI] er terecht van uit dat 
hier sprake is van een cumulatieve eis: continu meten én continu registreren. 
 
[Bezwaarde] verwijst in haar bezwaar naar SCa-100, waarin nader wordt ingegaan 
op de verplichting van continu registreren middels een onderdrukregistratie-
apparaat.  
Nu [bezwaarde] geen registratie-apparaat heeft gebruikt, is het gestelde in SCa-
100 al daarom hier niet van toepassing. Overigens doet SCa-100 niet af aan de eis 
van continue registratie, maar wordt enkel een praktische invulling gegeven aan 
deze eis. 
 
In het verweerschrift geeft [de CI] aan het met [bezwaarde] eens te zijn dat de 
twee reeds vrijgegeven containments geen onderdeel zijn van de geconstateerde 
afwijking. De afwijking heeft enkel betrekking op het tijdens de audit operationele 
containment. 
 
De auditor heeft tijdens de audit vastgesteld dat [bezwaarde] van het operationele 
containment geen continue registratie heeft kunnen tonen.  
 
Anders dan [bezwaarde] stelt, heeft [de CI] in het bestreden besluit niet gesteld 
dat de continue registratie alleen door middel van een print(er) kan worden 
aangetoond.  
 
Bij haar bezwaarschrift heeft [bezwaarde] een handgeschreven registratie 
aangeleverd. Deze registratie was niet toonbaar tijdens de audit op 24 mei 2017. 
Verder heeft [de CI] in het verweerschrift gesteld dat de aangeleverde registratie 
geen registratie van de metingen buiten de werktijden aangeeft, terwijl het 
containment toen wel operationeel was.  
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat het 
geconstateerde feit een afwijking van artikel 43, derde lid, aanhef en onder e, van 
Bijlage XIIIa oplevert, waarin is bepaald dat de onderdruk in het containment 
continu wordt gemeten en continu wordt geregistreerd. 
 
[De CI] is daarom bevoegd en op grond van artikel 23, zevende lid, van Bijlage 
XIIIe gehouden het procescertificaat van [bezwaarde] voorwaardelijk te schorsen. 
 
3. 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 [bezwaarde] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie geen 
bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijking zou moeten 
terugschalen en een lagere of geen sanctie zou moeten opleggen.  
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Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten. 
 
Dit advies is gegeven door … 
 
Oisterwijk, 16 november 2017. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      

 


