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De gedraging dat de DTA niet heeft geregistreerd dat hij personen heeft 
geïnstrueerd dat zij het werkgebied niet mochten betreden staat los van 
de gedraging dat de DTA onvoldoende toezicht heeft gehouden dat 
personen het werkgebied niet mochten betreden. Hier is sprake van twee 
verschillende afwijkingen die los van elkaar kunnen voorkomen.  
Anders dan [bezwaarmaker] stelt, is zij als asbestverwijderingsbedrijf 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de eindbeoordeling. De CI heeft 
terecht een afwijking van artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa 
vastgesteld. 
Op grond van artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIa moet het personeel 
slechts beschikken over een geldig persoonscertificaat. Uit de norm volgt 
niet dat het persoonscertificaat geregistreerd moet zijn op de website van 
Ascert.  
[Bezwaarmaker] bestrijdt niet dat de onderdruk niet was geregistreerd, 
maar stelt dat de afwijking werd veroorzaakt door een defecte 
kabelhaspel. Artikel 43 maakt geen uitzondering voor een materiaalfout. 
[Bezwaarmaker] moest er ook in het weekend voor zorgen dat de 
onderdruk continu werd geregistreerd. Er is terecht een afwijking van 
artikel 43, derde lid, onder e, van Bijlage XIIIa vastgesteld. 
Zoals de commissie in haar advies BCA 17010 heeft overwogen, moeten er 
op grond van artikel 23, vierde lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIe 
opnieuw gronden bestaan voor een onvoorwaardelijke schorsing van het 
procescertificaat. Dat is volgens artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder b, 
van Bijlage XIIIe (onder meer) het geval als binnen een periode van één 
jaar voor de zesde keer een categorie II-afwijking wordt geconstateerd. 
Het is niet voldoende dat slechts opnieuw één categorie II-afwijking, die 
als zesde categorie II-afwijking geldt, wordt vastgesteld en daarbij de 
overige (minimaal) vijf binnen de periode van één jaar daarvoor 
vastgestelde categorie II-afwijkingen worden opgeteld, zoals [de CI] 
doet. 
 
 
BCA 18013 en BCA 18012  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake de bezwaren van 
[bezwaarmaker] 
 
De bezwaren 
[Gemachtigde 1] maakt bij brief van 10 augustus 2018 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen het besluit van 27 juli 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit van 27 juli 2018 heeft [de CI] het procescertificaat van 
[bezwaarmaker] per 13 augustus 2018 onvoorwaardelijk geschorst voor een 
termijn van 30 dagen.  
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Verder maakt [gemachtigde 1] bij brief van 4 oktober 2018 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen het besluit van 29 augustus 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit van 29 augustus 2018 heeft [de CI] het procescertificaat 
van [bezwaarmaker] ingetrokken. Dit besluit wordt vooralsnog niet geëffectueerd. 
 
De procedure 
Bij brief van 23 augustus 2018 heeft [gemachtigde 1] namens [bezwaarmaker] de 
gronden van bezwaar tegen het besluit van 27 juli 2018 aangevuld. 
 
Bij uitspraak van 29 augustus 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3128, heeft de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel het bestreden besluit van 27 juli 
2018 geschorst tot zes weken nadat op het bezwaar is beslist. 
 
Naar aanleiding van de bezwaren heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] bij 
brieven van 30 oktober 2018 verweerschriften ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
11 januari 2019 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij 
dit advies gevoegd.  
 
De ontvankelijkheid 
De bezwaarschriften voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) ten aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat de bezwaren ontvankelijk 
zijn. 
 
De gronden van bezwaar 
Op de hoorzitting heeft [bezwaarmaker] aangegeven dat de afwijkingen [nummer] 
d.d. 4 juli 2017 en [nummer]-III/02 d.d. 8 september 2017 niet langer worden 
betwist. Deze bezwaargronden blijven hier verder buiten beschouwing. 
 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
 
tegen het schorsingsbesluit van 27 juli 2018: 
- Over de afwijkingen die aan het schorsingsbesluit ten grondslag liggen, is niet 

eerder besluitvorming geweest. Daarom dienen deze afwijkingen in de 
heroverweging te worden meegenomen.  

- Audit van 8 september 2017 - [nummer]-III/01 en [nummer]-III/03 
[nummer]-III/01 - artikel 29, derde lid, van Bijlage XIIIa. 
Er is geen begin van bewijs dat andere personen (dan personen direct betrokken 
bij de asbestverwijdering) op de projectlocatie aanwezig waren. Het ontbreken 
van registraties is dan ook goed verklaarbaar. 
[Nummer]-III/03 - artikel 41, eerste lid, aanhef en onder k, van Bijlage XIIIa. 
Het feit dat er mensen ongeoorloofd in het werkgebied aanwezig waren op het 
moment van de audit brengt niet automatisch met zich mee dat de deskundig 
toezichthouder asbestverwijdering (DTA) niet controleert, waarborgt en toezicht 
houdt. Dit om de simpele reden dat de DTÀ niet op alle plaatsen tegelijk kan 
zijn. Ondanks het besturen van de verreiker was het voor de DTA geen enkel 
probleem om eveneens voortdurend toezicht te houden op de uitvoering van de 
werkzaamheden. De DTA koos ervoor om zijn werkzaamheden zodanig te 
organiseren dat hij voortdurend toezicht kon houden op het werkgebied. Juist 
om die reden had hij plaatsgenomen op de verreiker. Verder is van belang dat 
het werkgebied ook volgens [de CI] was afgebakend conform het Arbobesluit 
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met waarschuwingslinten en waarschuwingsborden. De norm schrijft niet voor 
dat de DTA coûte que coûte moet voorkomen dat onbevoegden het werkgebied 
betreden. Een degelijke resultaatsverbintenis kan niet worden gelezen in artikel 
41, eerste lid, aanhef en onder k, van Bijlage XIIIa. 
Nu in ieder geval één of meerdere categorie III-afwijkingen niet in stand kunnen 
blijven, komt men niet toe aan een escalatie op projectniveau van de categorie 
III-afwijkingen [nummer]-III/01, [nummer]-III/02 en [nummer]-III/03 tot een 
categorie II-afwijking.  
Verder is voor wat betreft de afwijkingen [nummer]-III/01 en [nummer]-III/03 
ontegenzeggelijk sprake van afwijkingen die met elkaar samenhangen. De DTA 
had de boer en vrachtwagenchauffeur moeten instrueren dat zij het werkgebied 
niet mochten betreden en daarnaast had de DTA erop moeten toezien dat deze 
personen het werkgebied niet betraden. Op grond van artikel 23, tweede lid, van 
Bijlage XIIIe had [de CI] moeten volstaan met het uitschrijven van één 
categorie III-afwijking. 

- Audit van 8 september 2017 - [nummer]-II/01 - artikel 43, negende lid, van 
Bijlage XIIIa. 
[Bezwaarmaker] kan de waarnemingen van de auditor niet verifiëren Het 
beeldmateriaal kan de stellingen van de auditor niet dragen. Volgens de 
rechtspraak moet aan een handhavingsbesluit deugdelijke en controleerbare 
informatie ten grondslag liggen. 

- Audit van 19 maart 2018 - [nummer]-III/01 - artikel 32, vierde lid, onder b, van 
Bijlage XIIIa. 
De heer [naam] wordt al meerdere jaren door [bezwaarmaker] ingehuurd als 
externe deskundige. In het verleden zijn er meerdere kantooraudits geweest 
waarbij de heer [naam] de interne audit heeft uitgevoerd. Door [de CI] is hier 
nooit een afwijking voor uitgeschreven of zelfs een opmerking over gemaakt. 
De heer [naam] is niet verantwoordelijk voor het onderhoud en de eventuele 
aanpassingen in het handboek. De verantwoordelijke hiervoor is de directeur en 
tevens KAM coördinator, de heer [naam]. 
Verder is ook de opmerking van de auditor dat de heer [naam] de 
afwijkingsformulieren zou invullen en dat door hem het handboek actueel wordt 
gehouden onjuist. De heer [naam] geeft slechts advies bij aanpassingen in het 
kwaliteitssysteem en bij het invullen van de afwijkingsformulieren. De 
verantwoordelijke hiervoor is en blijft de heer [naam]. Mevrouw [naam] wordt 
door [bezwaarmaker] ingehuurd om de werkplannen te maken en de 
blootstellingsuren te registreren. Los daarvan betreft het hier slechts een 
administratieve handeling, hetgeen volledig los staat van de onafhankelijkheid 
van de heer [naam] als externe beoordelaar. 

- Audit van 19 maart 2018 - [nummer]-II/01 - artikel 40, eerste lid, van Bijlage 
XIIIa.  
[Bezwaarmaker] heeft op 30 mei 2017 de werkzaamheden op 1 juni 2017 
gemeld. Voor zover de bepaling onduidelijk zou zijn, dient de gunstigste uitleg te 
worden gehanteerd, te meer omdat sprake is van een belastend besluit.  

- Audit van 19 maart 2018 - [nummer]-II/02 - artikel 45, eerste lid, van Bijlage 
XIIIa.  
[Bezwaarmaker] kent het onderliggende rapport van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Drenthe niet. Het werkgebied was op 7 juni 2017 schoon en 
vrij. De verantwoordelijkheid voor het voldoen van de eindbeoordeling ligt bij de 
inspectie-instelling. De inspectie-instelling is immers geaccrediteerd om 
eindbeoordelingen te mogen uitvoeren. De verantwoordelijkheid van 
[bezwaarmaker] beperkt zicht dan ook tot de randvoorwaarden die nodig zijn 
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voor het uitvoeren van een goede eindbeoordeling door de inspectie-instelling. 
[bezwaarmaker] voldoet hieraan. 

- Audit van 4 juni 2018 - [nummer]-II/01 - artikel 26, eerste lid, van Bijlage 
XIIIa. 
Artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIa stelt slechts dat het personeel moet 
beschikken over een geldig persoonscertificaat. Uit de norm volgt niet dat het 
persoonscertificaat geregistreerd moet zijn op de website van Ascert. Nu artikel 
26 geen registratieplicht kent en niet ter discussie staat dat de heer [naam] wel 
over een geldig persoonscertificaat beschikte, is geen sprake van een afwijking. 
Voor zover de bepaling onduidelijk zou zijn, dient de uitleg daarvan in het 
voordeel van [bezwaarmaker] uit te pakken. 

- Hardheidsclausule. 
Bij besluit van 29 juni 2018 heeft [de CI] de afwijking [nummer]-II/01 
teruggeschaald van categorie II naar categorie III. Bij het bestreden besluit van 
27 juli 2018 komt [de CI] van haar eerdere beslissing terug en besluit zij alsnog 
tot het opleggen van een onvoorwaardelijke schorsing, omdat een categorie III-
afwijking zou escaleren naar een categorie II-afwijking. Hiermee heeft [de CI] 
de hardheidsclausule verkeerd toegepast. [De CI] had ervoor moeten kiezen een 
minder zware sanctie op te leggen, namelijk een formele waarschuwing. Het 
besluit is in strijd met het evenredigheidsbeginsel. 

- Noch op grond van artikel 23, derde lid, onder b, van Bijlage XIIIe, noch op 
grond van artikel 23, vijfde lid, onder b, van Bijlage XIIIe is ruimte voor enige 
escalatie van geconstateerde afwijkingen. Dientengevolge is tevens de grondslag 
voor het opleggen van een onvoorwaardelijke schorsing voor een termijn van 30 
dagen komen te vervalen. 

 
tegen het intrekkingsbesluit van 29 augustus 2018: 
- Audit van 23 juli 2018 - [nummer]-II/02 - artikel 43, derde lid, onder e, van 

Bijlage XIIIa. 
De reden dat het onderdrukregistratie-apparaat de onderdruk niet heeft 
geregistreerd is te wijten aan een uitval van de gebruikte kabelhaspel. De uitval 
vond plaats in het weekend, vandaar dat niemand van [bezwaarmaker] aan het 
werk was. De haspel had het begeven doordat het op dat moment extreem 
warm was ten gevolge van een hittegolf, welke golf dient te worden gezien als 
een onvoorziene omstandigheid, althans in ieder geval een vorm van overmacht. 
Er is geen enkele aanwijzing dat de onderdruk op welk moment dan ook is 
weggevallen. Van geen of onvoldoende onderdruk in het containment was dan 
ook geen sprake. Bovendien was de haspel gekeurd. Het feit dat het 
onderdrukregistratie-apparaat uitviel is niet door menselijk falen veroorzaakt en 
kon niet worden voorkomen. Als hiervoor al een afwijking moet worden 
uitgeschreven, dient op grond van de hardheidsclausule een lagere categorie-
afwijking te worden opgelegd. 

- In het intrekkingsbesluit heeft [de CI] ten onrechte toepassing gegeven aan 
artikel 23, vierde lid, onder e, van Bijlage XIIIe. Er bestaan niet opnieuw 
gronden voor een onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
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Artikel 26, eerste lid, van Werkveldspecifiek certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) 
bepaalt dat de werknemers van het asbestverwijderingsbedrijf die de 
asbestverwijdering uitvoeren respectievelijk hierop toezicht houden, beschikken 
over geldige persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 respectievelijk DTA. 
 
Artikel 29, derde lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat registraties van de ingevolge het 
eerste lid en tweede lid gegeven instructies op de projectlocatie aanwezig zijn, 
waarbij de inhoud van de instructie en de namen van degenen die instructie 
ontvangen hebben zijn vastgelegd. 
 
Artikel 32, vierde lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat de directie van het 
asbestverwijderingsbedrijf ten minste eenmaal per certificatiejaar het 
kwaliteitssysteem op zijn effectiviteit beoordeelt, waarbij: 
a. toetsingen die zijn uitgevoerd door één of meerdere personen als bedoeld in 

artikel 31, tweede lid, de basis vormen voor de beoordeling van het 
kwaliteitssysteem door de directie van het asbestverwijderingsbedrijf; en 

b. deze personen een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van de door hen 
beschouwde onderdelen van het kwaliteitssysteem of personen. 

 
Artikel 40, eerste lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het asbestverwijderingsbedrijf 
uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd, de 
eindtijd en de werktijden waarop de asbestverwijdering plaatsvindt in het LAVS 
meldt. 
 
Artikel 41, eerste lid, aanhef en onder k, bepaalt dat het asbestverwijderingsbedrijf 
er voor zorgt dat de DTA tijdens de asbestverwijdering op de projectlocatie 
controleert, waarborgt en toezicht houdt dat: 
k. onbevoegden het werkgebied niet betreden. 
 
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. 
 
Artikel 43, negende lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat met asbest verontreinigd 
water voor lozing wordt gefilterd via een filtersysteem met een filterelement met 
een filterdoorlaat van ten hoogste 5 micron. 
 
Artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat de eindbeoordeling wordt 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, eerste en tweede lid, van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de artikelen 4.51a en 4.53c 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. 
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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. 
Op grond van artikel 23, derde lid, aanhef en onder a en b, worden bij het 
toepassen van het eerste en tweede lid de volgende verzwaringen 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; 

b. indien de certificerende instelling binnen een periode van één jaar na 
constatering van een afwijking uit categorie III dan wel categorie IV voor de 
zesde keer een afwijking uit categorie III dan wel categorie IV constateert, 
worden deze zes afwijkingen beschouwd als zijnde een afwijking uit de 
naastgelegen zwaardere categorie. 

Op grond van artikel 23, vierde lid, aanhef en onder e, wordt het procescertificaat 
ingetrokken indien er binnen twee jaar na de aanvangsdatum van de 
onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat van een certificaathouder 
opnieuw gronden bestaan voor een onvoorwaardelijke schorsing van zijn 
procescertificaat.  
Op grond van artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder b, wordt het procescertificaat 
onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien de certificerende instelling binnen 
een periode van één jaar na de constatering van een categorie II-afwijking voor de 
zesde keer een categorie II-afwijking constateert. 
 
In artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIe is bepaald dat de certificerende instelling 
slechts kan 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. 
 
De beoordeling  
 
het schorsingsbesluit van 27 juli 2018 
 
1. Bij het bestreden besluit van 27 juli 2018 heeft [de CI] het procescertificaat van 
[bezwaarmaker] per 13 augustus 2018 onvoorwaardelijk geschorst voor een 
termijn van 30 dagen. 
 
Aan de opgelegde schorsing heeft [de CI] ten grondslag gelegd dat bij een 
projectaudit op 4 juni 2018 aan de Ossendijk 52 te Langeveen een (na 
terugschaling) categorie III-afwijking ([nummer]-II/01) is geconstateerd.  
 
Eerder zijn bij [bezwaarmaker] nog vijf categorie III-afwijkingen geconstateerd. 
Het gaat om de volgende afwijkingen: 
- [nummer] d.d. 4 juli 2017; 
- [nummer]-III/01 d.d. 22 januari 2018; 
- [nummer]-III/01 d.d. 19 maart 2018; 
- [nummer]-III/02 d.d. 19 maart 2018; 
- [nummer]-III/03 d.d. 19 maart 2018. 
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Met de op 4 juni 2018 geconstateerde categorie III-afwijking ([nummer]-II/01) is 
sprake van zes categorie III-afwijkingen binnen een jaar die op grond van artikel 
23, derde lid, onder b, van Bijlage XIIIe als een categorie II-afwijking worden 
beschouwd.  
 
Daarnaast zijn eerdere bij [bezwaarmaker] vijf categorie II-afwijkingen 
geconstateerd. Daarbij gaat het om de volgende afwijkingen: 
- geëscaleerde categorie II-afwijking ([nummer]-III/01, [nummer]-III/02, 

[nummer]-III/03) d.d. 8 september 2017; 
- [nummer]-II/01 d.d. 8 september 2017; 
- [nummer]-II/01 d.d. 14 maart 2018; 
- [nummer]-II/01 d.d. 19 maart 2018; 
- [nummer]-II/02 d.d. 19 maart 2018. 
Met de naar categorie II geëscaleerde categorie III-afwijkingen ([nummer], 
[nummer]-III/01, [nummer]-III/01, [nummer]-III/02, [nummer]-III/03 en 
[nummer]-II/01) is sprake van zes categorie II-afwijkingen binnen een jaar.  
 
Op grond van artikel 23, vijfde lid, onder b, van Bijlage XIIIe is [de CI] daarom 
bevoegd en gehouden het procescertificaat van [bezwaarmaker] onvoorwaardelijk 
voor 30 dagen te schorsen. 
 
2. [Bezwaarmaker] voert terecht aan dat, nu over de afwijkingen die aan het 
schorsingsbesluit ten grondslag liggen, niet eerder besluitvorming is geweest, al 
deze afwijkingen daarom in de heroverweging dienen te worden meegenomen.  
 
Op de hoorzitting heeft [bezwaarmaker] aangegeven dat de afwijkingen [nummer] 
d.d. 4 juli 2017 en [nummer]-III/02 d.d. 8 september 2017 niet langer worden 
betwist. 
 
[Bezwaarmaker] voert gronden van bezwaar aan tegen de volgende vastgestelde 
afwijkingen: 
- [nummer]-III/01 en [nummer]-III/03 van de geëscaleerde categorie II-afwijking 

d.d. 8 september 2017; 
- [nummer]-II/01 d.d. 8 september 2017; 
- [nummer]-III/01 d.d. 19 maart 2018; 
- [nummer]-III/02 d.d. 19 maart 2018; 
- [nummer]-II/02 d.d. 19 maart 2018; 
- [nummer]-II/01 d.d. 4 juni 2018. 
 
Tegen andere vastgestelde afwijkingen worden geen gronden van bezwaar (meer) 
aangevoerd. 
 
3. Audit van 8 september 2017 - [nummer]-III/01 - artikel 29, derde lid, van 
Bijlage XIIIa. 
 
Uit de auditrapportage blijkt dat er minimaal één derde persoon op de locatie 
aanwezig was, namelijk de boer. Uit het logboek blijkt niet dat deze persoon 
aantoonbaar een instructie heeft gehad. De DTA ter plaatse heeft tegenover de 
auditor bevestigd dat hij geen registratie heeft gedaan en ook niet wist dat dit 
moest. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht een afwijking van artikel 
29, derde lid, van Bijlage XIIIa vastgesteld. 
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4. Audit van 8 september 2017 - [nummer]-III/03 - artikel 41, eerste lid, aanhef 
en onder k, van Bijlage XIIIa. 
 
Anders dan [bezwaarmaker] veronderstelt, wordt door [de CI] niet gesteld dat de 
DTA niet voortdurend toezicht heeft gehouden op het werkgebied en de uitvoering 
van de werkzaamheden. De DTA heeft niet geconstateerd dat onbevoegden, de 
boer en de vrachtwagenchauffeur, het werkterrein hadden betreden. De DTA heeft 
pas actie ondernomen, nadat de auditor hem hierop had gewezen.  
 
De commissie is met [de CI] van mening dat hiermee niet kan worden gesteld dat 
de DTA toezicht heeft gehouden dat onbevoegden het werkgebied niet betraden. 
Hierbij is niet van belang dat het werkgebied (ook volgens [de CI]) was 
afgebakend met waarschuwingslinten en waarschuwingsborden. 
 
De afwijking van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder k, van Bijlage XIIIa is 
terecht vastgesteld.  
 
5. Nu de op 8 september 2017 op projectniveau vastgestelde categorie III-
afwijkingen [nummer]-III/01, [nummer]-III/02 en [nummer]-III/03 in stand 
blijven, heeft [de CI] terecht geconcludeerd dat deze afwijkingen op grond van 
artikel 23, derde lid, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIe escaleren tot een 
categorie II-afwijking. 
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt dat de afwijkingen 
[nummer]-III/01 en [nummer]-III/03 met elkaar samenhangen en dat slechts 
sprake is van één categorie III-afwijking. 
 
In bijlage 1, behorende bij artikel 23, tweede lid, van de Bijlage XIIIe, is bepaald 
dat, wanneer een afwijking valt onder verschillende artikelleden of 
artikelonderdelen, met verschillende categorieën, deze afwijking wordt aangemerkt 
als een afwijking die valt onder de zwaarste van die categorieën.  
 
In de toelichting wordt daarover gesteld: 
“In beginsel geldt iedere afwijking als een afzonderlijke afwijking. In geval 
afwijkingen samenhangen, of de ene afwijking een gevolg is van een andere 
afwijking, dan geldt de afwijking van de zwaarste categorie.” 
 
De gedraging dat de DTA niet heeft geregistreerd dat hij personen heeft 
geïnstrueerd dat zij het werkgebied niet mochten betreden staat los van de 
gedraging dat de DTA onvoldoende toezicht heeft gehouden dat personen het 
werkgebied niet mochten betreden. Hier is sprake van twee verschillende 
afwijkingen die los van elkaar kunnen voorkomen.  
 
6. Audit van 8 september 2017 - [nummer]-II/01 - artikel 43, negende lid, van 
Bijlage XIIIa. 
 
Nu het beeldmateriaal niet is bijgevoegd, stelt [bezwaarmaker] dat zij de 
waarnemingen van de auditor niet kan verifiëren. 
 
Bij brief van 11 september 2017 heeft [de CI] haar voornemen bekend gemaakt 
om het certificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te schorsen en 
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[bezwaarmaker] in de gelegenheid gesteld haar zienswijze omtrent de 
geconstateerde afwijking van artikel 43, negende lid, van Bijlage XIIIa te geven. 
[Bezwaarmaker] heeft van de geboden gelegenheid geen gebruikt gemaakt.  
Daarop heeft [de CI] bij besluit van 25 september 2017 het procescertificaat van 
[bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst. Dit besluit is onherroepelijk. De 
afwijking staat hiermee vast.  
 
7. Audit van 19 maart 2018 - [nummer]-III/01 - artikel 32, vierde lid, onder b, van 
Bijlage XIIIa. 
 
Uit het auditrapport blijkt dat de interne audits worden uitgevoerd door de heer 
[naam]. Hiermee wordt de onafhankelijkheid niet geborgd, omdat ondanks dat 
deze extern wordt ingehuurd, deze ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en 
eventueel aanpassen van het KAM-systeem. Afwijkingsformulieren worden door 
hem ingevuld en zijn medewerkster ([naam]) houdt de blootstellingsuren bij en 
maakt de werkplannen.  
 
Het feit dat de heer [naam] al meerdere jaren door [bezwaarmaker] is ingehuurd 
als externe deskundige en in het verleden er meerdere kantooraudits zijn geweest 
waarbij de heer [naam] de interne audit heeft uitgevoerd en door [de CI] hier nooit 
een afwijking voor is uitgeschreven of zelfs een opmerking over is gemaakt, doet 
aan de huidige constatering door de auditor niet af. 
 
Op grond van de auditrapportage is genoegzaam komen vast te staan dat de heer 
[naam] verantwoordelijk is voor het onderhoud en eventueel aanpassen van het 
KAM-systeem. Dat de heer [naam] formeel verantwoordelijk is, doet niet af aan de 
betrokkenheid van de heer [naam] op dit vlak. De heer [naam] is niet 
onafhankelijk in de zin van artikel 32, vierde lid, onder b, van Bijlage XIIIa, zodat 
terecht een afwijking hiervan is vastgesteld.  
 
8. Audit van 19 maart 2018 - [nummer]-III/02 - artikel 40, eerste lid, onder b, van 
Bijlage XIIIa.  
 
Uit de auditrapportage en het verhandelde op de hoorzitting is gebleken dat 
[bezwaarmaker] de werkzaamheden aan de Schipleidelaan 15a te Oldenzaal op 30 
mei 2017 heeft gemeld. Op 30 mei 2017 is voor ditzelfde adres een nieuwe 
melding gedaan, voor 31 mei 2017 om 16:00 uur tot en met 1 juni 2017 10:00 
uur. Het werk is vrijgegeven om 08:00 uur op 1 juni 2018. Omdat de 
werkzaamheden zijn uitgevoerd op 31 mei 2017 en zijn gemeld op 30 mei 2017, 
kan niet worden gesteld dat de werkzaamheden twee werkdagen van tevoren zijn 
gemeld in het Lays. [De CI] heeft de afwijking van artikel 40, eerste lid, onder b, 
van Bijlage XIIIa terecht vastgesteld. 
 
9. Audit van 19 maart 2018 - [nummer]-II/02 - artikel 45, eerste lid, van Bijlage 
XIIIa.  
 
Uit het verweerschrift blijkt dat [de CI] de melding van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Drenthe met [bezwaarmaker] heeft gecommuniceerd, zodat 
[bezwaarmaker] van de inhoud en strekking van de melding op de hoogte is 
gesteld.  
 
Anders dan [bezwaarmaker] stelt, is zij als asbestverwijderingsbedrijf 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de eindbeoordeling.  
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Onder andere is vereist dat het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling door 
de inspectie-instelling.  
Op de Brinkweg 1 te Noord Sleen waren spijkers en afgebroken bouten in de 
balken aangetroffen. Daarnaast was er nog een leeg vogelnestje op een balk 
aanwezig. De daken zijn niet door [bezwaarmaker] overeenkomstig de NEN 2990 
vrijgegeven.  
 
Ook hier heeft [de CI] terecht een afwijking van artikel 45, eerste lid, van Bijlage 
XIIIa vastgesteld. 
 
10. Audit van 4 juni 2018 - [nummer]-II/01 - artikel 26, eerste lid, van Bijlage 
XIIIa. 
 
De commissie is het met het standpunt van [bezwaarmaker] eens dat op grond 
van artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIa het personeel slechts moet beschikken 
over een geldig persoonscertificaat. Uit de norm volgt niet dat het 
persoonscertificaat geregistreerd moet zijn op de website van Ascert.  
 
Op grond van artikel 14, derde lid, van Bijlage XIIIc (Certificatieschema voor de 
Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 
en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)) informeert de 
certificerende instelling de beheerstichting over de afgifte van een certificaat nadat 
de kandidaat is geslaagd voor het examen en heeft voldaan aan de 
betalingsverplichtingen ten behoeve van het certificaatregister.  
 
De registratieverplichting in artikel 14, derde lid, van Bijlage XIIIc is gericht tot de 
certificerende instelling die persoonscertificaten afgeeft. Die verplichting houdt niet 
in dat [bezwaarmaker] op grond van Bijlage XIIIa ervoor moet zorgdragen dat 
haar werknemers over een persoonscertificaat beschikken dat is geregistreerd. Een 
dergelijk verplichting valt niet uit artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIa af te 
leiden.  

[Bezwaarmaker] stelt daarom terecht dat nu artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIa 
geen registratieplicht kent en niet ter discussie staat dat de heer [naam] wel over 
een geldig persoonscertificaat beschikte, er geen sprake is van een afwijking. [de 
CI] heeft ten onrechte een afwijking van artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIa 
vastgesteld. 
 
11. Hardheidsclausule. 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt dat de 
hardheidsclausule verkeerd is toegepast.  
 
Bij besluit van 29 juni 2018 heeft [de CI] de afwijking [nummer]-II/01 
teruggeschaald van categorie II naar categorie III. Anders dan [bezwaarmaker] 
doet voorkomen, is [de CI] bij haar besluit van 27 juli 2018 niet op die 
terugschaling teruggekomen. De onvoorwaardelijke schorsing is niet uitsluitend 
gebaseerd op afwijking [nummer]-II/01, maar op de omstandigheid dat er in de 
loop van de afgelopen 12 maanden al tenminste vijf keer eerder een categorie III-
afwijking was geconstateerd. Dit heeft ertoe geleid dat, ondanks de terugschaling 
van de categorie II-afwijking naar categorie III er toch een dusdanig groot aantal 
afwijkingen in de categorieën II en III was geconstateerd dat dat volgens [de CI] 
moest leiden tot een onvoorwaardelijke schorsing.  
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12. Nu [de CI] ten onrechte bij de projectaudit op 4 juni 2018 een (na 
terugschaling) categorie III-afwijking ([nummer]-II/01) heeft vastgesteld, is geen 
sprake van zes categorie III-afwijkingen binnen een jaar die op grond van artikel 
23, derde lid, onder b, van Bijlage XIIIe als een categorie II-afwijking kunnen 
worden beschouwd. Als gevolg daarvan is ook geen sprake van (na escalatie) zes 
categorie II-afwijkingen binnen een jaar. [De CI] was daarom gelet op artikel 23, 
vijfde lid, onder b, van Bijlage XIIIe – op basis van de aan het schorsingsbesluit 
ten grondslag gelegde afwijkingen – niet bevoegd om het procescertificaat van 
[bezwaarmaker] onvoorwaardelijk voor 30 dagen te schorsen. Daarom kan het 
schorsingsbesluit van 27 juli 2018 niet ongewijzigd in stand blijven en moet het 
worden herroepen.  
 
 
het intrekkingsbesluit van 29 augustus 2018: 
 
13. Audit van 23 juli 2018 - [nummer]-II/02 - artikel 43, derde lid, onder e, van 
Bijlage XIIIa. 
 
[Bezwaarmaker] bestrijdt niet dat de onderdruk niet was geregistreerd, maar dat 
de afwijking werd veroorzaakt door een defecte kabelhaspel. Artikel 43 maakt geen 
uitzondering voor een materiaalfout. [De CI] merkt daarbij in het verweerschrift 
terecht op dat vanwege het feit dat de registratie van de onderdruk ontbreekt voor 
een periode van bijna twee hele dagen, zij geen aanleiding ziet om de 
hardheidsclausule toe te passen. [Bezwaarmaker] moest er ook in het weekend 
voor zorgen dat de onderdruk continu werd geregistreerd. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht een afwijking van artikel 
43, derde lid, onder e, van Bijlage XIIIa vastgesteld. 
 
14. Naar het oordeel van de commissie wijst [bezwaarmaker] er terecht op dat 
voor de toepassing van artikel 23, vierde lid, onder e, van Bijlage XIIIe opnieuw 
zes categorie II-afwijkingen moeten worden geconstateerd en dat dus de aan het 
besluit van 27 juli 2018 ten grondslag gelegde afwijkingen niet wederom aan het 
intrekkingsbesluit van 29 augustus 2018 ten grondslag kunnen worden gelegd.  
 
Zoals de commissie in haar advies BCA 17010 heeft overwogen, moeten er op 
grond van artikel 23, vierde lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIe opnieuw 
gronden bestaan voor een onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat. 
Dat is volgens artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIe (onder 
meer) het geval als binnen een periode van één jaar voor de zesde keer een 
categorie II-afwijking wordt geconstateerd. Het is niet voldoende dat slechts 
opnieuw één categorie II-afwijking, die als zesde categorie II-afwijking geldt, 
wordt vastgesteld en daarbij de overige (minimaal) vijf binnen de periode van één 
jaar daarvoor vastgestelde categorie II-afwijkingen worden opgeteld, zoals [de CI] 
doet. 
 
In haar pleitnotitie heeft [bezwaarmaker] de commissie geattendeerd op het 
nieuwe certificatieschema dat per 1 april 2019 in werking treedt. Daarin zijn in het 
nieuwe artikel 70, vierde lid, van het Certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Staatscourant 2018 nr. 68771) de 
intrekkingsgronden in het huidige artikel 23, vierde lid, van Bijlage XIIIe één op 
één gehandhaafd, maar is tevens onder f een nieuwe intrekkingsgrond toegevoegd.  
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Deze luidt: 
"4. Het procescertificaat wordt ingetrokken indien: 
(…). 
f. de certificerende instelling binnen twaalf maanden na de aanvangsdatum van 

een onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat van een 
certificaathouder voor de derde keer een categorie II afwijking constateert.”  

Met [bezwaarmaker] is de commissie van mening dat deze wijziging de juistheid 
van het eerder gegeven advies BCA 17010 onderstreept. Zou de uitleg van [de CI] 
worden gevolgd dat slechts één nieuwe (geëscaleerde) categorie II-afwijking hoeft 
te worden vastgesteld, dan zou de nieuwe intrekkingsgrond in artikel 70, vierde lid, 
onder f, overbodig zijn. 
 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de situatie van artikel 23, vierde lid, 
aanhef en onder e, van Bijlage XIIIe zich niet voordoet en [de CI] niet bevoegd is 
om tot intrekking van het procescertificaat van [bezwaarmaker] over te gaan. Het 
intrekkingsbesluit van 29 augustus 2018 dient daarom ook te worden herroepen. 
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om een vergoeding van de kosten ex artikel 7:15 van de 
Awb. 
 
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 de bestreden besluiten moeten worden herroepen. 
Daarom moeten de proceskosten worden vergoed. 
 
De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht 
en de daarbij behorende bijlage worden begroot op 2 punten voor het indienen van 
de bezwaarschriften en het verschijnen op de hoorzitting. De waarde per punt 
bedraagt € 512,- (gewichtsfactor 1). De commissie gaat er daarbij van uit dat het 
om samenhangende zaken gaat die als één zaak in de zin van artikel 3 van het 
Besluit proceskosten bestuursrecht kunnen worden beschouwd. 
 
Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 1.024,- 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. de bezwaren gegrond te verklaren en de bestreden besluiten te herroepen; 
2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar ten bedrage van  
€ 1.024,- te vergoeden. 

 
Dit advies is gegeven door … 

 
Moergestel, 4 februari 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter  


