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De omstandigheid dat bepaalde arbeidsmiddelen ook voor andere 
werkzaamheden dan asbestverwijdering kunnen worden gebruikt en dat 
daaraan ook algemene wettelijke eisen zijn gesteld, leidt niet tot de 
conclusie dat die arbeidsmiddelen niet tot het toetsingskader van Bijlage 
XIIIa behoren. Artikel 33 van Bijlage XIIIa heeft betrekking op alle 
arbeidsmiddelen die bij de verwijdering van asbest worden ingezet, zowel 
de arbeidsmiddelen die daar specifiek voor bedoeld zijn als de 
arbeidsmiddelen die ook voor andere werkzaamheden kunnen worden 
gebruikt. Ieder arbeidsmiddel kan bij verkeerd gebruik leiden tot gevaar 
voor de verspreiding van asbest in de omgeving danwel tot 
gezondheidsrisico's bij de betrokken medewerkers. 
 
 
BCA 19002  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker]  
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 10 september 2018 bezwaar tegen het besluit 
van 13 augustus 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat van [bezwaarmaker] per 28 
augustus 2018 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 20 december 2018 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
22 februari 2019 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. 
- Het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) is niet van toepassing 
op valbeveiligingsmiddelen. 

- Subsidiair stelt [bezwaarmaker] dat aan artikel 33, eerste lid, van Bijlage XIIIa 
is voldaan. 
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[De CI] heeft naar aanleiding van de melding van de Inspectie SZW geen eigen 
onderzoek verricht. Overigens is de auditor ook niet deskundig ter zake van 
veiligheidsaspecten. Uit de in opdracht van [bezwaarmaker] verrichte 
veiligheidsonderzoeken blijkt dat het toepassen van valbeveiliging passend en 
zelfs geboden was.  

- Meer subsidiair stelt [bezwaarmaker] dat valbeveiliging geen arbeidsmiddel is, 
maar een persoonlijk beveiligingsmiddel, waardoor artikel 33 van Bijlage XIIIa 
sowieso niet aan de orde is. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Op grond van artikel 33, vierde lid, van Bijlage XIIIa zorgt het 
asbestverwijderingsbedrijf er voor dat de arbeidsmiddelen die worden ingezet bij 
het verwijderen van asbest geschikt zijn voor de functie waarvoor ze worden 
ingezet. 
 
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 33, vierde lid, 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  
1. Op 7 juni 2018 heeft de Inspectie SZW bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan de Bermakker 9 en 11 te Oss vastgesteld dat een bouwkraan 
als ankerpunt voor valbeveiliging van de personen bij het werk werd gebruikt. Een 
bouwkraan als ankerpunt voor valbeveiliging voldoet niet aan de eisen zoals de 
NEN-EN 795 (2012) daaraan stelt.  
 
Naar aanleiding van de melding van de Inspectie SZW heeft [de CI] op 27 juni 
2018 een projectaudit uitgevoerd. Daarbij is door de auditor geconstateerd dat het 
asbestverwijderingsbedrijf er niet voor zorgde dat de arbeidsmiddelen die werden 
ingezet bij het verwijderen van asbest geschikt waren voor de functie waarvoor ze 
werden ingezet. Op basis van de bevindingen opgenomen in het auditverslag BAV-
JB33E en de bevindingen opgenomen in de beschikking van de Inspectie SZW met 
kenmerk 1808214/01 kan men concluderen dat men arbeidsmiddelen heeft ingezet 
welke niet geschikt waren voor de functie waarvoor men deze heeft ingezet. Een 
bouwkraan als ankerpunt voor valbeveiliging voldoet niet aan de eisen zoals de 
NEN-EN 793 (2012) daaraan stelt. Het ankerpunt is niet getest en niet gekeurd.  
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[De CI] heeft het geconstateerde feit als een afwijking van artikel 33, vierde lid, 
van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit van 13 augustus 2018 
het certificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst. [Bezwaarmaker] is 
daarbij in de gelegenheid gesteld uiterlijk op 27 augustus 2018 corrigerende 
maatregelen te nemen. 
 
2. Anders dan [bezwaarmaker] (subsidiair) stelt, blijkt uit de stukken en met name 
het afwijkingsformulier dat [de CI] naar aanleiding van de melding van de 
Inspectie SZW eigen onderzoek heeft verricht naar de geconstateerde afwijking 
van artikel 33, vierde lid, van Bijlage XIIIa. [De CI] heeft op basis van de 
auditbevindingen geoordeeld dat sprake was van een afwijking.  
 
3. Op grond van artikel 33, vierde lid, van Bijlage XIIIa zorgt het 
asbestverwijderingsbedrijf er voor dat de arbeidsmiddelen die worden ingezet bij 
het verwijderen van asbest geschikt zijn voor de functie waarvoor ze worden 
ingezet. 
 
Volgens [bezwaarmaker] leiden de geconstateerde feiten niet tot een afwijking van 
artikel 33, vierde lid, van Bijlage XIIIa, omdat het certificatieschema niet van 
toepassing is op valbeveiligingsmiddelen. Volgens [bezwaarmaker] valt uitsluitend 
materieel dat specifiek bestemd is voor asbestverwijdering onder het 
certificatieschema. 
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. De omstandigheid dat 
bepaalde arbeidsmiddelen ook voor andere werkzaamheden dan 
asbestverwijdering kunnen worden gebruikt en dat daaraan ook algemene 
wettelijke eisen zijn gesteld, leidt niet tot de conclusie dat die arbeidsmiddelen niet 
tot het toetsingskader van Bijlage XIIIa behoren. [De CI] stelt terecht dat artikel 
33 van Bijlage XIIIa betrekking heeft op alle arbeidsmiddelen die bij de 
verwijdering van asbest worden ingezet, zowel de arbeidsmiddelen die daar 
specifiek voor bedoeld zijn als de arbeidsmiddelen die ook voor andere 
werkzaamheden kunnen worden gebruikt. Ieder arbeidsmiddel kan bij verkeerd 
gebruik leiden tot gevaar voor de verspreiding van asbest in de omgeving danwel 
tot gezondheidsrisico's bij de betrokken medewerkers.  
 
4. Meer subsidiair stelt [bezwaarmaker] dat een valbeveiliging geen arbeidsmiddel 
is, maar een persoonlijk beveiligingsmiddel, waardoor artikel 33 van Bijlage XIIIa 
sowieso niet aan de orde is. 
 
Op grond van artikel 1, derde lid, aanhef en onder h, van de 
Arbeidsomstandighedenwet wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen 
verstaan onder arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, 
installaties, apparaten en gereedschappen. 
 
Anders dan [bezwaarmaker] stelt, is hier sprake van een arbeidsmiddel en niet van 
een persoonlijk beschermingsmiddel. De gebruikte bouwkraan als ankerpunt voor 
de valbeveiliging is een arbeidsmiddel in de zin van artikel 1 van de 
Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde regelgeving.  
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5. Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] het geconstateerde feit terecht 
als een afwijking van artikel 33, vierde lid, van Bijlage XIIIa aangemerkt.  
 
[De CI] is daarom op grond van artikel 23, zevende lid, van Bijlage XIIIe bevoegd 
en gehouden het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te schorsen. 
 
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, 11 maart 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


