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Anders dan [bezwaarmaker] heeft gesteld, moet artikel 43, eerste lid, 
aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa niet aldus worden gelezen dat er in 
plaats van een afzetlint met een asbestgevaaraanduiding rondom het 
werkgebied andere (verdergaande) maatregelen (hekwerk met borden) 
mogen worden getroffen. Op grond van deze bepaling dient altijd een 
afzetlint met een asbestgevaaraanduiding rondom het werkgebied te 
worden aangebracht. 
 
 
BCA 19001 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van  
[bezwaarmaker]  
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij e-mailbericht van 10 september 2018 bezwaar tegen 
het besluit van 6 augustus 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat met het nummer [nummer] 
van [bezwaarmaker] per 21 augustus 2018 voorwaardelijk geschorst voor een 
termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde] namens [de CI] bij brief van 
20 december 2018 een verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
25 januari 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. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert - kort weergegeven - de volgende gronden van bezwaar 
aan. 
- [Bezwaarmaker] begrijpt dat [de CI] het met haar eens is dat het werkgebied 

vanuit de woning goed was afgezet en dat er geen gevaar bestond voor 
onbevoegden het werkgebied te betreden.  

- De enige reden dat een overtreding van artikel 43, eerste lid, aanhef en onder b, 
van Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) een categorie II-
afwijking oplevert, is dat er blootstelling aan asbest kan plaatsvinden. In dit 
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geval was er absoluut geen sprake van enige kans op blootstelling aan asbest, 
omdat: 
• de deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) een rood lint had 

geplaatst ruim rondom het werkgebied, als eerste waarschuwing en afzetting 
van de weg; 

• de DTA een asbestlint had geplaatst van de deco-unit naar de 
asbestcontainer; 

• de DTA waarschuwingsborden bij de deco-unit en de container had geplaatst; 
• een hekwerk aanwezig was rondom de verreikerbak. Dat is beter dan lint; 
• op de verreikerbak een asbestzak met waarschuwing ‘pas op asbest’ stond; 
• de DTA toezicht hield vanuit de container; 
• de verreikerbak een dicht stalen plaat als bodem had; 
• de verreiker slechts een korte periode (maximaal een half uur tot een uur) ter 

plekke is geweest, de sanering afgerond was en alleen de asbestbeplating van 
de steiger in de container moest worden geplaatst. 

De DTA heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat er omstanders in het 
werkgebied kwamen. 

- [Bezwaarmaker] blijft van mening dat een dergelijke kleine tekortkoming nooit 
mag leiden tot een categorie II-afwijking. Uiteindelijk kan deze ‘onterechte’ 
categorie II-afwijking ertoe leiden dat [bezwaarmaker] haar certificaat verliest.  

- De DTA heeft bij IBEX bezwaar aangetekend tegen de afwijking. IBEX heeft het 
bezwaar gegrond verklaard. Het heeft verder geen gevolgen voor zijn 
persoonscertificaat. Het is vreemd dat er dus blijkbaar met twee maten wordt 
gemeten. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 43, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgdraagt dat voor het begin van de 
werkzaamheden het werkgebied wordt afgebakend, door ten minste het 
aanbrengen van een afzetlint met een asbestgevaaraanduiding rondom het 
werkgebied om zeker te stellen dat onbevoegde personen het werkgebied niet 
kunnen betreden. 
 
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 één of 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, eerste lid, aanhef en 
onder b, 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. 
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De beoordeling  
1. Op 11 juli 2018 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] 
aan de Molenweg 74 te Zwolle een projectaudit uitgevoerd. Daarbij is door de 
auditor geconstateerd dat tijdens het laden van het onverpakt asbestafval vanuit 
de verreikerwerkbak in de container deze werkbak met asbestafval zich buiten het 
met geel waarschuwingslint afgebakende werkgebied bevond. Tevens was de 
deuropening van de woning op nr. 74 niet voorzien van afzetlint voorzien van een 
gevaaraanduiding.  
 
[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 43, eerste lid, 
aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit het 
procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst. 
 
2. In het bestreden besluit heeft [de CI] aangegeven dat door de gebruikte 
afzetting was geborgd dat het perceel niet via een andere weg dan door de 
voordeur van de woning was te betreden. De woning was leegstaand en er was 
niemand in de woning aanwezig. Het was dus niet mogelijk via de woning het 
afgezette werkgebied te betreden. Op de hoorzitting heeft [de CI] bevestigd dat zij 
het met [bezwaarmaker] eens is dat het werkgebied vanuit de woning goed was 
afgezet en dat er vandaaruit geen gevaar bestond voor onbevoegden het 
werkgebied te betreden. Dit feit is daarom niet aan de afwijking en voorwaardelijke 
schorsing ten grondslag gelegd. 
 
3. Op grond van artikel 43, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa dient 
het asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorg te dragen dat voor het begin van de 
werkzaamheden het werkgebied wordt afgebakend, door ten minste het 
aanbrengen van een afzetlint met een asbestgevaaraanduiding rondom het 
werkgebied om zeker te stellen dat onbevoegde personen het werkgebied niet 
kunnen betreden. 
 
De auditor heeft tijdens de audit geconstateerd dat tijdens het laden van het 
onverpakt asbestafval vanuit de verreikerwerkbak in de container deze werkbak 
met asbestafval zich buiten het met geel waarschuwingslint afgebakende 
werkgebied bevond. Door [bezwaarmaker] wordt dit ook bevestigd. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat dit 
geconstateerde feit een afwijking van artikel 43, eerste lid, aanhef en onder b, van 
Bijlage XIIIa oplevert. 
 
Dat de DTA met andere maatregelen er alles aan heeft gedaan om te voorkomen 
dat er omstanders in het werkgebied kwamen, maakt dat niet anders. 
Verder is niet van belang dat er geen blootstelling aan asbest heeft 
plaatsgevonden.  
 
Anders dan [bezwaarmaker] heeft gesteld, moet artikel 43, eerste lid, aanhef en 
onder b, van Bijlage XIIIa niet aldus worden gelezen dat er in plaats van een 
afzetlint met een asbestgevaaraanduiding rondom het werkgebied andere 
(verdergaande) maatregelen (hekwerk met borden) mogen worden getroffen. Op 
grond van deze bepaling dient altijd een afzetlint met een asbestgevaaraanduiding 
rondom het werkgebied te worden aangebracht. 
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Nu een afwijking van artikel 43, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa is 
vastgesteld, is [de CI] op grond van artikel 23, zevende lid, van Bijlage XIIIe 
bevoegd en gehouden het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te 
schorsen. 
 
Daaraan doet niet af dat IBEX bij brief van 21 augustus 2018 heeft besloten om 
geen opvolging te geven aan de melding van [de CI] van de geconstateerde 
afwijking voor het persoonscertificaat van de DTA. IBEX handhaaft Bijlage XIIIc 
(Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar 
niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder 
Asbestverwijdering (DTA)). IBEX heeft niet aangegeven waarom zij niet tot 
handhaving overgaat. Er is geen sprake van het meten met twee maten. 
 
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 [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.  
[Bezwaarmaker] kan vinden dat een dergelijke kleine tekortkoming als het niet 
aanbrengen van een afzetlint met gevaaraanduiding nooit mag leiden tot een 
categorie II-afwijking, maar de regelgever ziet een afwijking van artikel 43, eerste 
lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa wel als een categorie II-afwijking. Daarbij 
wordt geen onderscheid gemaakt of al dan niet blootstelling aan asbest plaatsvindt. 
Dat deze categorie II-afwijking ertoe kan leiden dat [bezwaarmaker] haar certificaat 
verliest, is eigen aan het handhavingssysteem zoals neergelegd in Bijlage XIIIa en 
Bijlage XIIIe. Zonder verdere afwijkingen is verlies van het certificaat niet aan de 
orde. 
 
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, 4 februari 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


