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Door [de CI] wordt juist gesteld dat de DTA op grond van artikel 39, 
eerste lid, van Bijlage XIIIa voor het begin van de asbestverwijderings-
werkzaamheden dient te controleren of alle in artikel 38 van Bijlage XIIIa 
bedoelde documenten op de projectlocatie aanwezig zijn. De resultaten 
van die controle worden in het logboek geregistreerd. Een tekening en 
controles van persoonsdocumenten van de DAV-ers worden in artikel 38 
van Bijlage XIIIa niet als vereiste documenten genoemd. De DTA hoefde 
daarom niet te controleren of deze documenten aanwezig waren en de 
resultaten van de controle niet in het logboek te registreren. 
Op grond van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa 
hoeft het medisch onderzoek niet op locatie aantoonbaar of voorhanden te 
zijn. De controle op het voorhanden en aantoonbaar zijn van het medisch 
onderzoek hoeft niet in het logboek te worden geregistreerd. 
 
 
BCA 18010 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde bezwaarmaker] maakt bij brief van 25 mei 2018 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen het besluit van 16 april 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluiten heeft [de CI] het certificaat van [bezwaarmaker] 
voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Bij brief van 6 juli 2018 heeft de heer [gemachtigde bezwaarmaker] de gronden 
van bezwaar ingediend. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 9 augustus 2018 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
19 oktober 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 - kort weergegeven - de volgende gronden van bezwaar 
aan. 
 
ten aanzien van afwijking [nummer 1] – tekening en registraties controles  
- Ten onrechte heeft de auditor vastgelegd dat de tekening van de inrichting van 

het werkgebied en de registratie van de controles van persoonsdocumenten niet 
in het werkplan op de locatie aanwezig waren. Het betreft hier gegevens die 
standaard in een werkplan worden meegenomen. Het is ondenkbaar dat deze 
zich niet in een werkplan bevonden. De deskundig toezichthouder 
asbestverwijdering (DTA) heeft ter plaatse ook verklaard dat de gegevens wel 
degelijk aanwezig waren. De auditor heeft dat ten onrechte niet geverifieerd. 

- De omschrijving van de afwijking in artikel 39 van Werkveldspecifiek 
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) houdt in dat voor het begin van het 
asbestverwijderingswerk de betreffende documenten aanwezig zijn  
respectievelijk dat het werkplan aansluit bij de aangetroffen situatie op de 
projectlocatie. Dat was het geval. Niet wordt vereist dat de resultaten van deze 
controles voor het begin van het asbestverwijderingswerk door de DTA in het 
logboek worden geregistreerd. 

 
ten aanzien van afwijking [nummer 2] – controle medisch onderzoek 
- Vaststaat dat een keuring beschikbaar was die was verricht in de periode van 

drie jaar voorafgaand aan 28 februari 2018. [De CI] was ook van het bestaan 
van deze verklaring op de hoogte. Dat betekent dat tussen de DTA en [de CI] 
geen verschil van mening bestond over de vraag of aan het voorschrift was 
voldaan. 

- De DTA is permanent ervan op de hoogte (dat verschilt niet van de ene dag op 
de andere) dat het betreffende medisch onderzoek tijdig heeft plaatsgevonden. 
De DTA heeft dat gecontroleerd en weet dat de volgende dag ook nog. Het 
betreft hier een onderzoek dat eens in de drie jaar behoort plaats te vinden. 
Logischerwijs betekent dat dat de DTA niet elke dag expliciet vaststelt dat het 
onderzoek is verricht respectievelijk dat daartoe de gelegenheid is geboden. De 
formulering van de afwijking in artikel 41, eerste lid, onder b, van Bijlage XIIIa 
houdt bovendien niet in dat het bewijs dat het onderzoek is ondergaan 
respectievelijk dat daartoe de gelegenheid is geboden steeds voorhanden moet 
zijn.  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Op grond van artikel 39, eerste lid, van Bijlage XIIIa zorgt het 
asbestverwijderingsbedrijf er voor dat de DTA voor het begin van het 
asbestverwijderingswerk: 
a. controleert of alle in artikel 38 bedoelde documenten op de projectlocatie 

aanwezig zijn; en 
b. waarborgt dat het werkplan aansluit bij de aangetroffen situatie op de 

projectlocatie. 
Het tweede lid van artikel 39 bepaalt dat de resultaten van de in het eerste lid 
genoemde controles door de DTA in het logboek worden geregistreerd. 
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Op grond van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa zorgt het 
asbestverwijderingsbedrijf er voor dat de DTA tijdens de asbestverwijdering op de 
projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt dat inzake medisch 
onderzoek wordt voldaan aan artikel 4.10a en artikel 4.52 van het besluit. 
 
In artikel 23, eerste lid, van 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 39, tweede lid, van Bijlage 
XIIIa en aan artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa is een 
categorie III-afwijking. 
In artikel 23, derde lid, aanhef en onder a, is bepaald dat bij het toepassen van het 
eerste en tweede lid de volgende verzwaringen worden toegepast: 
a. indien de certificerende instelling tijdens de beoordeling op een projectlocatie 

drie of meer afwijkingen uit categorie III dan wel categorie IV constateert, 
worden deze drie of meer afwijkingen beschouwd als zijnde één afwijking uit de 
naastgelegen zwaardere categorie. 

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 afwijking [nummer 1] – tekening en registraties controles 
 
1. Op 28 februari 2018 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan de Laan van Meerdervoort 55 te Den Haag een projectaudit 
uitgevoerd. Daarbij is door de auditor geconstateerd en door de DTA bevestigd dat 
de DTA niet de resultaten van alle controles heeft geregistreerd in het logboek, wat 
betreft de relevante documenten. De DTA heeft geen pakuren van de DAV-ers 
geregistreerd in het logboek, heeft geen tekening inrichting werkgebied gemaakt 
en kon geen registratie van controles van persoonsdocumenten deskundig 
asbestverwijderaars (DAV-ers) tonen in het werkplan. 
 
Omdat [de CI] niet heeft kunnen vaststellen dat er op 22 en 23 februari 2018 is 
gesaneerd, heeft [de CI] aangenomen dat er op die dagen niet is gesaneerd en dat 
er daarom geen pakuren zijn geregistreerd.  
 
Het feit dat geen tekening in het werkplan op locatie aanwezig was en dat dat niet 
in het logboek was geregistreerd en het feit dat de DTA geen registratie van 
controles van persoonsdocumenten van de DAV-ers in het werkplan kon tonen, 
heeft [de CI] in het bestreden besluit als een afwijking van artikel 39, tweede lid, 
van Bijlage XIIIa aangemerkt.  
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2. Op grond van artikel 39, tweede lid, van Bijlage XIIIa worden de resultaten van 
de in het eerste lid genoemde controles door de DTA in het logboek geregistreerd. 
 
In het verweerschrift is namens [de CI] gesteld dat afwijking [nummer 1] inhoudt 
dat de auditor in het werkplan geen tekening van het projectgebied heeft 
aangetroffen. Op grond van artikel 39, eerste lid, van Bijlage XIIIa dient de DTA 
voor het begin van de asbestverwijderingswerkzaamheden te controleren of alle in 
artikel 38 van Bijlage XIIIa bedoelde documenten op de projectlocatie aanwezig 
zijn en dient hij te waarborgen dat het werkplan aansluit bij de aangetroffen 
situatie op de projectlocatie. De resultaten van die controle dienen op grond van 
het tweede lid van artikel 39 in het logboek vermeld te zijn. De tekening van het 
werkgebied behoort tot de documenten die in het werkplan moeten zijn 
opgenomen en waarvan de aanwezigheid door de DTA moet worden gecontroleerd. 
 
De commissie overweegt dat door [de CI] juist wordt gesteld dat de DTA op grond 
van artikel 39, eerste lid, van Bijlage XIIIa voor het begin van de 
asbestverwijderingswerkzaamheden dient te controleren of alle in artikel 38 van 
Bijlage XIIIa bedoelde documenten op de projectlocatie aanwezig zijn. De 
resultaten van die controle worden in het logboek geregistreerd.  
Een tekening en controles van persoonsdocumenten van de DAV-ers worden in 
artikel 38 van Bijlage XIIIa niet als vereiste documenten genoemd. De DTA hoefde 
daarom niet te controleren of deze documenten aanwezig waren en de resultaten 
van de controle niet in het logboek te registreren.  
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] de geconstateerde feiten ten 
onrechte als een afwijking van artikel 39, tweede lid, van Bijlage XIIIa 
aangemerkt. 
 
 
ten aanzien van afwijking [nummer 2] – controle medisch onderzoek 
 
3. Bij diezelfde projectaudit op 28 februari 2018 is door de auditor ook 
geconstateerd dat DAV de heer [naam DAV] niet kon aantonen dat hij in de 
gelegenheid is gesteld om ten minste éénmaal in de drie jaar een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. De heer [naam DAV] kon 
tijdens de audit geen medische keuring tonen, de DTA had dit niet gecontroleerd / 
geregistreerd. De heer [naam DAV] heeft saneerwerkzaamheden uitgevoerd, zoals 
te zien is in het logboek. 
 
Het feit dat niet kon worden vastgesteld dat de DTA had gecontroleerd of de heer 
[naam DAV] medisch was gekeurd, heeft [de CI] als een afwijking van artikel 41, 
eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa aangemerkt. Het feit dat de keuring 
achteraf wel beschikbaar was en dat [de CI] deze reeds eerder in vorige audits 
heeft gezien, doet niets af aan de verplichting van de DTA.  
 
4. Op grond van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa zorgt 
het asbestverwijderingsbedrijf er voor dat de DTA tijdens de asbestverwijdering op 
de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt dat inzake medisch 
onderzoek wordt voldaan aan artikel 4.10a en artikel 4.52 van het besluit. 
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[Bezwaarmaker] stelt dat de DTA aan deze verplichting heeft voldaan. De DTA is 
permanent ervan op de hoogte (dat verschilt niet van de ene dag op de andere) 
dat het betreffende medisch onderzoek tijdig heeft plaatsgevonden. De formulering 
van de afwijking houdt bovendien niet in dat het bewijs dat het onderzoek is 
ondergaan of dat daartoe de gelegenheid is geboden steeds voorhanden moet zijn.  
 
In het verweerschrift stelt [de CI] dat het medisch onderzoek niet aantoonbaar was 
op locatie en de controle hierop niet in het logboek was geregistreerd.  
 
De commissie overweegt dat op grond van op grond van artikel 41, eerste lid, 
aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa het medisch onderzoek niet op locatie 
aantoonbaar of voorhanden hoeft te zijn. De controle op het voorhanden en 
aantoonbaar zijn van het medisch onderzoek hoeft niet in het logboek te worden 
geregistreerd. Volgens [bezwaarmaker] heeft de DTA op de projectlocatie inzake 
medisch onderzoek voldoende gecontroleerd en in het logboek geregistreerd. Het 
feit dat de heer [naam DAV] over een geldige medische keuring beschikte, wordt 
door [de CI] bevestigd. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] het geconstateerde feit ten 
onrechte als een afwijking van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage 
XIIIa aangemerkt. 
 
 
conclusie 
 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat, nu de afwijkingen van artikel 39, 
tweede lid, en van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b van Bijlage XIIIa niet 
zijn komen vast te staan, er geen sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 
23, derde lid, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIe dat op een projectlocatie drie of 
meer afwijkingen uit categorie III zijn geconstateerd, die als een categorie II-
afwijking moeten worden beschouwd. Nu geen sprake is van een categorie II-
afwijking, is [de CI] niet bevoegd op grond van artikel 23, zevende lid, van Bijlage 
XIIIe het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te schorsen. Het 
bestreden besluit kan daarom niet in stand blijven en moet worden herroepen, 
voor zover het de vaststelling van de afwijkingen van artikel 39, tweede lid, en van 
artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b van Bijlage XIIIa en de voorwaardelijke 
schorsing betreft.  
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] vraagt een vergoeding voor de kosten die op de indiening en 
behandeling van het bezwaarschrift betrekking hebben. 
 
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 gegrond is en het bestreden besluit 
moet worden herroepen. Naar het oordeel van de commissie is sprake van een aan 
het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Daarom dienen de proceskosten te 
worden vergoed.  
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De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht 
en de daarbij behorende bijlage worden begroot op 1 punt voor het indienen van 
het bezwaarschrift. De waarde per punt bedraagt € 501,- (gewichtsfactor 1).  
 
Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 501,- voor de kosten van door een 
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Overige voor vergoeding in 
aanmerking komende proceskosten zijn niet aangevoerd, noch is de commissie 
daarvan gebleken. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen, zoals 

hiervoor is aangegeven; 
2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar ten bedrage van  
€ 501,- te vergoeden. 

 
Dit advies is gegeven … 
 
Moergestel, 29 oktober 2018. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


