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Op grond van artikel 43, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa 
moet een containment zodanig zijn afgeschermd van de omliggende 
ruimten dat asbestvezelemissie naar die ruimten wordt voorkomen, ook 
bij wegvallen van de onderdruk. De commissie is met de CI van oordeel 
dat bezwaarmaker bij de asbestverwijdering aan de Jan van Galenstraat 4 
te Amsterdam niet aan deze bepaling heeft voldaan. De CI heeft in het 
besluit als reactie op de zienswijze gesteld dat ongeacht of aan de 
binnenzijde de foliewand aan de wand van de koelcel met folie en tape zou 
zijn geplakt, waardoor de spouw tussen de bouwwerken geen deel 
uitmaakte van het containment, dit niet waarborgde dat er sprake was van 
een voldoende gesloten ruimte. De wanden waren immers van tempex dat 
nooit geheel en luchtdicht gesloten kon zijn. Daarnaast waren er diverse 
naden en kieren zichtbaar bij het tempex, waardoor niet zonder meer kon 
worden aangenomen dat het containment / tempex luchtdicht was. Van 
binnenuit was het niet mogelijk geweest deze naden en kieren af te 
dichten, want daar zat de te verwijderen asbesthoudende beplating voor.  
 
 
BCA 18002  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 2 januari 2018 bezwaar tegen het besluit van 
21 november 2017 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat van [bezwaarmaker] per  
5 december 2017 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Bij e-mailbericht van 15 januari 2018 heeft [bezwaarmaker] de gronden van 
bezwaar aangevuld. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 8 februari 2018 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
20 april 2018 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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De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- De werkzaamheden werden uitgevoerd conform de SCi-548. Er is dan geen 

onderdruk, maar een lichte ventilatie. [De CI] beaamt in haar besluit dat deze 
werkwijze correct is, maar houdt de afwijking toch in stand. 

- [De CI] gaat in het besluit met geen enkel woord in op de uitleg dat voor de 
werkzaamheden de onderdruk (dus de dichtheid van het containment) is getest. 
Ook het gegeven dat het laboratorium AFRS de onderdruk heeft geregistreerd, 
wordt volledig genegeerd, evenals de bijgevoegde foto's. 

- De binnenwand van de koelcel was opgebouwd uit 15 cm dikke templexblokken 
die geheel met elkaar waren verlijmd. De zichtbare kier op de laatste foto is er 
een tussen een opvulstuk en de eigenlijke tempexwand. Ook het gegeven dat er 
voor de werkzaamheden een onderdruk van 30 Pascal was, geeft aan dat de 
wand een goede afsluiting garandeerde. De asbestbeplating zat al op diverse 
plekken niet aaneengesloten bevestigd, zodat de tempexwand toen al deel 
uitmaakte van het containment. 

- De Inspectie SZW beweerde dat het kozijn met de kapotte ramen en de spouw 
deel uitmaakte van het containment en dat er zodoende geen goede 
afscherming was gegarandeerd. De spouw en het kozijn met de kapotte ramen 
maakten echter geen deel uit van het containment. [De CI] gaat hieraan in het 
besluit volledig voorbij. 

- Bij brief van 11 januari 2018 heeft de Inspectie SZW besloten geen boete op te 
leggen voor de vermeende overtreding. Daar is onvoldoende grond voor. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 43, derde lid, aanhef en onder b, van Werkveldspecifiek certificatieschema 
voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (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: 
b. een containment is zodanig afgeschermd van de omliggende ruimten dat 

asbestvezelemissie naar die ruimten wordt voorkomen, ook bij wegvallen van de 
onderdruk. 

 
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 de certificaathouder een 
waarschuwing geeft. 
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. 
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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 22 juni 2017 heeft de Inspectie SZW bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan de Jan van Galenstraat 4 te Amsterdam vastgesteld dat de 
ruimte waaruit asbest werd verwijderd, ter plaatse van een gevelkozijn niet was 
afgesloten van de overige ruimten, waardoor de verspreiding van stof afkomstig 
van asbest of asbesthoudende materialen, buiten de ruimte waar de 
werkzaamheden plaatsvonden, hier niet werd voorkomen. 
 
[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 43, derde lid, 
aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit van  
21 november 2017 het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk 
geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
 
2. Zoals [de CI] in haar verweerschrift heeft verduidelijkt, is aan het besluit tot 
voorwaardelijke schorsing alleen de afwijking van artikel 43, derde lid, aanhef en 
onder b, van Bijlage XIIIa ten grondslag gelegd en niet (meer) een afwijking van 
artikel 43, derde lid, aanhef en onder d, van Bijlage XIIIa (tijdens de 
asbestverwijdering wordt in het containment een onderdruk van ten minste 20 
Pascal in stand gehouden). 
 
3. Op grond van artikel 43, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa moet 
een containment zodanig zijn afgeschermd van de omliggende ruimten dat 
asbestvezelemissie naar die ruimten wordt voorkomen, ook bij wegvallen van de 
onderdruk. 
 
De commissie is met [de CI] van oordeel dat [bezwaarmaker] bij de 
asbestverwijdering aan de Jan van Galenstraat 4 te Amsterdam niet aan deze 
bepaling heeft voldaan. 
 
[De CI] heeft in het besluit als reactie op de zienswijze gesteld dat ongeacht of aan 
de binnenzijde de foliewand aan de wand van de koelcel met folie en tape zou zijn 
geplakt, waardoor de spouw tussen de bouwwerken geen deel uitmaakte van het 
containment, dit niet waarborgde dat er sprake was van een voldoende gesloten 
ruimte. De wanden waren immers van tempex dat nooit geheel en luchtdicht 
gesloten kon zijn. Daarnaast waren er diverse naden en kieren zichtbaar bij het 
tempex, waardoor niet zonder meer kon worden aangenomen dat het containment 
/ tempex luchtdicht was. Van binnenuit was het niet mogelijk geweest deze naden 
en kieren af te dichten, want daar zat de te verwijderen asbesthoudende beplating 
voor. Anders dan [bezwaarmaker] stelt, heeft [de CI] in haar besluitvorming de 
zienswijze van [bezwaarmaker] dat de spouw en het kozijn met de kapotte ramen 
geen deel uitmaakte van het containment wel meegenomen. [De CI] heeft echter 
terecht geconcludeerd dat ook indien deze geen onderdeel uitmaakte van het 
containment, dit geen waarborg vormde voor een voldoende besloten ruimte. 
 
De onderdrukmeting, waarnaar [bezwaarmaker] verwijst, is gedaan voorafgaand 
aan de daadwerkelijke sanering. Tijdens de sanering is de asbesthoudende 
beplating verwijderd, waardoor een andere situatie is ontstaan tijdens en na de 
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asbestverwijdering. Aan de onderdrukmeting kan daarom geen betekenis worden 
toegekend na de start van de sanering. 
[De CI] heeft aan de hand van foto's (bijlage 2 van het besluit) aangetoond dat de 
isolatie niet sluitend was. Op het moment dat alle asbesthoudende beplating was 
verwijderd, ontstond een andere situatie waarbij geen garantie kan worden 
gegeven dat het containment na verwijdering luchtdicht was.  
 
De Inspectie SZW heeft geen boete opgelegd, omdat onvoldoende is komen vast te 
staan dat werknemers van [bezwaarmaker] werkzaamheden moesten uitvoeren ter 
plaatse van het kozijn aan de achterzijde van de saneringslocatie, waardoor niet 
kan worden vastgesteld dat de betreffende werknemers konden worden 
blootgesteld aan een concentratie asbesthoudende stoffen boven de wettelijke 
grenswaarde. Daarom is geen boete opgelegd op basis van artikel 4.48a van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit doet niet af aan de vaststelling door [de CI] van 
de afwijking van artikel 43, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa. Dit 
betreft een andere overtreding.  
 
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 b, van 
Bijlage XIIIa oplevert. 
 
[De CI] is daarom bevoegd en op grond van artikel 23, zevende lid, van Bijlage 
XIIIe gehouden het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te 
schorsen. 
 
4. 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 afwijking zou moeten 
terugschalen en een lagere of geen sanctie zou moeten opleggen.  
  
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 … 
 
Moergestel, 30 april 2018. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 


