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Bezwaarmaker heeft met verwijzing naar de uitspraak van de Rechtbank 
Midden-Nederland van 27 januari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:844, 
betoogt dat de brieven van 12 december 2017 geen besluiten inhouden. 
De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland heeft betrekking op 
afwijkingen van SC-530. SC-530 voorzag bij een categorie II-afwijking 
niet in een voorwaardelijke schorsing als herstelsanctie. Dit is anders in 
het huidige Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en Toezicht 
op certificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie 
en Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe). Op 
grond van artikel 23, zevende lid, van Bijlage XIIIe wordt in geval van een 
categorie II-afwijking het procescertificaat voorwaardelijk geschorst voor 
ten hoogste 90 dagen. Ook de toelichting op Bijlage XIIIe (Staatscourant 
2016, nr. 64906, p. 42) gaat ervan uit dat een voorwaardelijke schorsing 
een besluit in de zin van de Awb is waartegen de certificaathouder 
bezwaar en beroep kan instellen. 
Naar het oordeel van de commissie heeft de CI op grond van de 
bevindingen van de auditor en zijn onderzoek zienswijze terecht 
geconcludeerd dat de DTA niet voortdurend toezicht heeft gehouden op de 
uitvoering van de werkzaamheden en hij daarbij zijn werktaken niet zo 
heeft georganiseerd dat hij zo nodig voldoende snel kon ingrijpen en 
optreden. Daaraan doet niet af dat in het algemeen met één DTA op twee 
DAV-ers voldoende voortdurend toezicht kan worden bereikt. In dit geval 
had de DTA te veel werkzaamheden naar zich toe getrokken zodat hij geen 
voortdurend toezicht meer kon houden en zonodig voldoende snel zou 
kunnen ingrijpen. De CI heeft terecht vastgesteld dat het geconstateerde 
feit een afwijking van artikel 28, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa 
oplevert. 
De auditor heeft vastgesteld en middels foto’s vastgelegd dat er voldoende 
ruimte was voor de plaatsing van tweetraps decontaminatie-units op de 
verdiepingen. Daarom mochten op grond van artikel 43, derde lid, aanhef 
en onder f, van Bijlage XIIIa geen transitsluizen in combinatie met de 
transitprocedure worden gebruikt. Er kon evenmin een motivatie voor het 
gebruik van de transitprocedure in het werkplan worden getoond. De CI 
heeft terecht vastgesteld dat het geconstateerde feit een afwijking van 
artikel 43, derde lid, aanhef en onder f, van Bijlage XIIIa oplevert. 
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Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 19 januari 2018 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen de besluiten van 12 december 2017 van [de CI]. 
Bij de bestreden besluiten heeft [de CI] het certificaat met nummer [nummer] van 
[bezwaarmaker] per 27 december 2017 voorwaardelijk geschorst voor een termijn 
van 30 dagen. 
 
De procedure 
Bij brief van 12 februari 2018 heeft [gemachtigde] namens [bezwaarmaker] de 
gronden van bezwaar aangevuld. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 5 maart 2018 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
4 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. 
 
[Bezwaarmaker] heeft met verwijzing naar de uitspraak van de Rechtbank Midden-
Nederland van 27 januari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:844, betoogt dat de brieven 
van 12 december 2017 geen besluiten inhouden, omdat er eerst, indien en nadat 
er geen corrigerende maatregelen zijn genomen, een besluit tot schorsing - dat 
daadwerkelijk rechtsgevolg heeft - wordt genomen.  
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. De uitspraak van de 
Rechtbank Midden-Nederland heeft betrekking op afwijkingen van SC-530. SC-530 
voorzag bij een categorie II-afwijking niet in een voorwaardelijke schorsing als 
herstelsanctie. Dit is anders in het huidige Werkveldspecifiek document voor 
Aanwijzing van en Toezicht op certificerende instellingen die Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage 
XIIIe). Op grond van artikel 23, zevende lid, van Bijlage XIIIe wordt in geval van 
een categorie II-afwijking het procescertificaat voorwaardelijk geschorst voor ten 
hoogste 90 dagen. Ook de toelichting op Bijlage XIIIe (Staatscourant 2016, nr. 
64906, p. 42) gaat ervan uit dat een voorwaardelijke schorsing een besluit in de 
zin van de Awb is waartegen de certificaathouder bezwaar en beroep kan instellen. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert - kort weergegeven - de volgende gronden van bezwaar 
aan. 
 
ten aanzien van besluit [besluit 1] – voortdurend toezicht 
- De praktijk wijst uit dat met één aanwezige deskundig toezichthouder 

asbestverwijdering (DTA) op twee deskundig asbestverwijderaars (DAV-ers) 
voldoende voortdurend toezicht wordt bereikt. Een nog uitgebreider toezicht zou 
met zich meebrengen dat er één DTA op één DAV zou moeten zijn. Dan heeft de 
functie van DAV geen inhoud meer.  
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- Er wordt onvoldoende onderbouwd dat bij deze verhouding van één DTA op twee 

DAV-ers onvoldoende adequaat toezicht mogelijk is. De DTA kon makkelijk van 
verdieping naar verdieping gaan en voldoende snel ingrijpen. 

- Zonodig ingrijpen wordt door de auditor vertaald in steeds aanwezig zijn. De 
auditor verschuilt zich achter het feit dat er minimale ruimte was om te passeren 
en het zicht daarom slecht was. Het containment mag niet groter worden 
gemaakt dan strikt noodzakelijk is voor de werkzaamheden. 

- Volgens het besluit heeft de auditor vastgesteld dat de DTA zijn taken niet 
zodanig heeft georganiseerd dat hij voldoende snel kon ingrijpen. Er wordt 
daarmee gesuggereerd dat er een calamiteit of incident heeft plaatsgevonden 
waarop niet is gereageerd. Er heeft niets plaatsgevonden. 

 
ten aanzien van besluit [besluit 2] – drietraps sluis  
- Er was conform artikel 43, derde lid, onder f, van het Werkveldspecifiek 

certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) een drietraps decontaminatie-unit aanwezig 
en daarnaast waren er nog andere decontaminatie-units aanwezig. Hieruit kan 
slechts worden afgeleid dat er meer decontaminatie-units aanwezig waren dan 
conform de norm vereist, maar niet dat de verplichte drietraps decontaminatie-
unit niet aanwezig was. 

- Het containment was conform artikel 43, derde lid, onder f, van Bijlage XIIIa 
betreedbaar en er was een drietraps decontaminatie-unit aan het containment 
gekoppeld. [de CI] geeft aan dit artikel de onjuiste vertaling dat het containment 
wordt betreden via een drietraps decontaminatiesluis. 

- Het tweede deel van artikel 43, derde lid, onder f, van Bijlage XIIIa is niet van 
toepassing, omdat werd voldaan aan de eerste eis van het artikellid, het 
plaatsen van een drietraps decontaminatie-unit. Het artikel gaat niet in op het 
betreden van een containment, enkel of het betreedbaar is. 
De auditor heeft vastgelegd dat aan de eerste eis van artikel 43, derde lid, onder 
f, van Bijlage XIIIa werd voldaan en vervolgens op basis van andere 
waarnemingen de afwijking uitgeschreven dat niet werd voldaan aan de eerste 
eis van het artikel. Dit is volstrekt tegenstrijdig. 

- In het besluit is [de CI] niet ingegaan op het voorstel om de afwijking  
[nummer] voor te leggen aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD) 
conform artikel 6.4 van het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en 
Toezicht op certificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie 
en Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe). 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 28, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf er voor zorgt dat voor elk asbestverwijderingswerk een 
DTA wordt benoemd die voortdurend toezicht houdt op de uitvoering van de 
werkzaamheden waarbij hij zijn werktaken zo organiseert, dat hij zo nodig 
voldoende snel kan ingrijpen in het containment en kan optreden bij incidenten of 
calamiteiten. 
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Artikel 43, derde lid, onder f, 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: 
f. wanneer het containment betreedbaar is, wordt een drietraps decontaminatie-

unit aan het containment gekoppeld. Indien er geen ruimte beschikbaar is voor 
een drietraps decontaminatie-unit, wordt een tweetraps decontaminatie-unit aan 
dat containment gekoppeld waarbij de schone ruimte vervalt. Als er ook geen 
ruimte beschikbaar is voor de plaatsing van een tweetraps decontaminatie-unit, 
mag gebruik worden gemaakt van een transit-sluis in combinatie met de 
transitprocedure. De motivatie voor gebruik van een tweetraps decontaminatie-
unit of van de transit-sluis is in het werkplan vastgelegd. 

 
In artikel 23, eerste lid, van 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 28, aanhef en onder b, en 
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  
 
ten aanzien van besluit [besluit 1] – voortdurend toezicht 
 
1. Op 14 november 2017 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan de Rooseveltlaan 722 te Utrecht een projectaudit uitgevoerd. 
Daarbij is door de auditor geconstateerd dat er gelijktijdig werd gesaneerd op de 
vierde en derde verdieping door twee DAV-ers. Er was maar één ODR aanwezig op 
één verdieping. De DTA was bezig met uitsluizen en bracht het afval direct naar de 
bus welke voor de flat stond geparkeerd. Er werd transit gelopen waarbij de DTA 
de DAV begeleidde van de verdiepingen naar de tweede verdieping waar de 
decontaminatie-unit aanwezig was. Het was voor de DTA niet mogelijk om 
gelijktijdig toezicht te houden op de ODR en op de twee verdiepingen waarop 
gesaneerd werd.  
 
[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 28, aanhef en 
onder b, van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit [besluit 1] het 
procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst. 
 
2. Op grond van artikel 28, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa zorgt het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor dat de DTA voortdurend toezicht houdt op de 
uitvoering van de werkzaamheden waarbij hij zijn werktaken zo organiseert, dat hij 
zo nodig voldoende snel kan ingrijpen in het containment en kan optreden bij 
incidenten of calamiteiten. 
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De auditor heeft in het onderzoek zienswijze [nummer] van 6 december 2017 
nader toegelicht dat de DTA zijn werkzaamheden niet zodanig had georganiseerd 
dat hij voldoende snel kon ingrijpen bij calamiteiten en incidenten. Manco’s in de 
organisatie waren onder andere: 

- gebruik maken van transitprocedure, terwijl dat niet nodig was; 
- onvoldoende zicht in het containment; 
- het deels niet opvolgen van onderdeel 2.14 van het werkplan, onder andere: 

aanbrengen ramen in de containments zodanig dat de werkzaamheden te 
overzien zijn. Eventueel gebruik maken van communicatiemiddelen, zoals 
portofoon, camera’s; 

- de meting en registratie van de onderdruk in het containment op één 
verdieping.  

 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] op grond van de bevindingen van 
de auditor en zijn onderzoek zienswijze terecht geconcludeerd dat de DTA niet 
voortdurend toezicht heeft gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden en 
hij daarbij zijn werktaken niet zo heeft georganiseerd dat hij zo nodig voldoende 
snel kon ingrijpen en optreden. 
 
Daaraan doet niet af dat in het algemeen met één DTA op twee DAV-ers voldoende 
voortdurend toezicht kan worden bereikt. In dit geval had de DTA te veel 
werkzaamheden naar zich toe getrokken zodat hij geen voortdurend toezicht meer 
kon houden en zonodig voldoende snel zou kunnen ingrijpen. Niet van belang is 
dat er geen calamiteit of incident heeft plaatsgevonden. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat het 
geconstateerde feit een afwijking van artikel 28, 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. 
 
 
ten aanzien van besluit [besluit 2] – drietraps sluis  
 
3. Bij diezelfde projectaudit op 14 november 2017 is door de auditor ook 
geconstateerd dat er transit werd gelopen uit de containments vanaf de vierde, 
derde en eerste verdieping naar de drietraps decontaminatie-unit op de tweede 
verdieping. Op alle verdiepingen, behoudens op de tweede, waren tweetraps 
transitsluizen gebouwd. Er was in het werkplan geen motivatie voor het gebruik 
van transitsluizen. Op alle verdiepingen was voldoende ruimte voor het plaatsen 
van een tweetraps decontaminatie-unit.  
 
[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 43, derde lid, 
aanhef en onder f, van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit 
[besluit 2] het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst. 
 
4. Op grond van artikel 43, derde lid, aanhef en onder f, van Bijlage XIIIa wordt, 
wanneer het containment betreedbaar is, een drietraps decontaminatie-unit aan 
het containment gekoppeld. Indien er geen ruimte beschikbaar is voor een 
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drietraps decontaminatie-unit, wordt een tweetraps decontaminatie-unit aan dat 
containment gekoppeld waarbij de schone ruimte vervalt. Als er ook geen ruimte 
beschikbaar is voor de plaatsing van een tweetraps decontaminatie-unit, mag 
gebruik worden gemaakt van een transitsluis in combinatie met de 
transitprocedure. De motivatie voor gebruik van een tweetraps decontaminatie-
unit of van de transitsluis is in het werkplan vastgelegd. 
 
[Bezwaarmaker] stelt op zich juist dat er conform artikel 43, derde lid, aanhef en 
onder f, van Bijlage XIIIa een drietraps decontaminatieunit aan het containment 
was gekoppeld. Deze was echter slechts vanuit de tweede verdiepíng toegankelijk. 
Medewerkers op de eerste, derde en vierde verdieping hadden hiertoe slechts 
toegang middels de gekoppelde transitsluizen. De drietraps decontaminatie-unit 
was aldus niet voldoende voor het gehele containment. 
 
De auditor heeft vastgesteld en middels foto’s vastgelegd dat er voldoende ruimte 
was voor de plaatsing van tweetraps decontaminatie-units op de verdiepingen. 
Daarom mochten op grond van artikel 43, derde lid, aanhef en onder f, van Bijlage 
XIIIa geen transitsluizen in combinatie met de transitprocedure worden gebruikt. 
Er kon evenmin een motivatie voor het gebruik van de transitprocedure in het 
werkplan worden getoond. 
 
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 f, 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. 
 
 
geen bijzondere omstandigheden 
 
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 lagere of geen sancties zou moeten opleggen.  
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar ongegrond te verklaren en de 
bestreden besluiten in stand te laten. 
 
Dit advies is gegeven door … 
 
Moergestel, 16 april 2018. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter  


