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Artikel 38, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa moet aldus worden 
uitgelegd dat een sloopmelding aanwezig is die betrekking heeft op alle te 
saneren bronnen. Het feit dat van asbestbron 8.1 overeenkomstig artikel 
126, achtste lid, van het Bouwbesluit 2012 kennis zou zijn gegeven aan 
het bevoegd gezag, doet daar niet aan af. 
[Bezwaarmaker] mag en moet in beginsel overeenkomstig het 
asbestinventarisatierapport saneren. De resultaten uit het 
inventarisatierapport zijn verwerkt en de risicoklasse is overgenomen in 
het werkplan. De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de 
werkwijze en de risicoklasse die zijn vastgelegd in het 
asbestinventarisatierapport en het werkplan, namelijk (ook) de door dNAA 
ontwikkelde saneringsmethode en dan in risicoklasse 1. De SCa-100 kan 
op zich niet afdoen aan de duidelijke bewoordingen in artikel 43, tweede 
lid, van Bijlage XIIIa dat de werkzaamheden overeenkomstig de 
risicoklasse en werkwijze die zijn vastgelegd in het 
asbestinventarisatierapport en het werkplan worden uitgevoerd. 
Artikel 34, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa vereist dat 
iedere bij een asbestverwijdering betrokken DTA aantoonbaar één keer 
per certificatiejaar met een volgelaatsmasker een erkende facefittest 
uitvoert.  
 
 
BCA 19004  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker]  
 
De bezwaren 
[Gemachtigde 1] maakt bij brief van 18 december 2018 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen de besluiten van 22 november 2018 en 4 december 2018 
van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit van 22 november 2018 heeft [de CI] het procescertificaat 
van [bezwaarmaker] per 10 december 2018 voorwaardelijk geschorst voor een 
termijn van 30 dagen.  
Bij het bestreden besluit van 4 december 2018 heeft [de CI] het procescertificaat 
van [bezwaarmaker] per 20 december 2018 onvoorwaardelijk geschorst voor een 
termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van de bezwaren heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] bij brief 
van 16 januari 2019 een verweerschrift ingebracht. 
 
Bij uitspraak van 4 februari 2019, AWB 18/3101, heeft de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Limburg het bestreden besluit van 4 december 2018 geschorst 
tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar. 
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Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
22 maart 2019 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij 
dit advies gevoegd.  
 
De ontvankelijkheid 
Het bezwaarschrift voldoen 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 de volgende gronden van bezwaar aan. 
- Audit van 10 januari 2018 – [nummer]-III/01 - artikel 38, onder a, van 

Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa). 
Bij aanvang van de werkzaamheden op 10 januari 2018 troffen werknemers van 
[bezwaarmaker] stukken asbestverdacht vloerzeil aan in de kruipruimte van de 
woning. Hiervan is overeenkomstig artikel 126, achtste lid, van het Bouwbesluit 
2012 kennis gegeven aan het bevoegd gezag. Bij het later aantreffen van asbest 
is geen nieuwe sloopmelding vereist.  
Artikel 38, onder a, van Bijlage XIIIa verplicht niet dat een afschrift van de 
kennisgeving aanwezig is op de projectlocatie. Voldoende is dat de 
sloopmelding, inclusief acceptatiebrief, op het project aanwezig was. Er was 
geen sprake van een afwijking van artikel 38, onder a, van Bijlage XIIIa. 

- Audit van 18 juni 2018 – [nummer]-III/01 - artikel 36, eerste lid, onder a, van 
Bijlage XIIIa en LIM-JW75C-III/02 - artikel 41, eerste lid, onder i, van Bijlage 
XIIIa. 
Deze categorie III-afwijkingen worden niet betwist. Wel is [bezwaarmaker] van 
mening dat hiervoor slechts één afwijking kon worden uitgeschreven, omdat de 
afwijkingen samenhangen en de ene afwijking het gevolg is van een andere 
afwijking. Beide afwijkingen hebben betrekking op het feit dat onvoldoende 
rekening is gehouden met het feit dat de werkzaamheden op hoogte moesten 
worden uitgevoerd. 
Als twee afwijkingen samenhangen of een verwijtbare gedraging meerdere 
afwijkingen oplevert, dan kan hiervoor slechts de zwaarste afwijking worden 
uitgeschreven. Daarvan is hier sprake. Immers leidt de eerste afwijking - dat het 
werkplan niet is toegespitst op de specifieke werkzaamheden op hoogte - ertoe 
dat de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) de in het werkplan 
voorgeschreven veiligheidsvoorschriften niet heeft opgevolgd. De DTA heeft 
namelijk terecht gekozen voor het plaatsen van een steiger.  
In ieder geval is sprake van afwijkingen die met elkaar samenhangen. Beide 
afwijkingen zijn immers het gevolg van een omissie van de werkvoorbereider, 
waardoor het werkplan niet was toegespitst op de concrete werkzaamheden 
waarbij op hoogte moest worden gewerkt. 

- Audit van 9 en 19 oktober 2018 – [nummer]-II/01 - artikel 43, tweede lid, van 
Bijlage XIIIa. 
[Bezwaarmaker] heeft op verzoek van de opdrachtgever gekozen om op dit 
project de door dNAA ontwikkelde saneringsmethode te hanteren, waarbij dus 
wordt gewerkt in risicoklasse 1. Ook in het werkplan zijn de resultaten uit het 
inventarisatierapport verwerkt en is de risicoklasse overgenomen, bij het gebruik 
van het Protocol. De werkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de 
risicoklasse en werkwijze die zijn vastgelegd in het asbestinventarisatierapport 
en het werkplan. 
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De wijziging van SCa-100 op 17 oktober 2018 moet hier buiten beschouwing 
worden gelaten. Er is geen sprake van onduidelijkheid in het schema. SCa-100 
kan de reikwijdte van artikel 43, tweede lid, van Bijlage XIIIa niet verruimen. 
[Bezwaarmaker] kon niet op de hoogte zijn van de wijziging, omdat de sanering 
op 12 en 13 september 2018 had plaatsgevonden. 
dNAA heeft verklaard dat de inventariseerder de SMA-rt op de juiste wijze heeft 
ingevoerd.  
Er was geen sprake van een afwijking van artikel 43, tweede lid, van Bijlage 
XIIIa. 

- Audit van 9 en 19 oktober 2018 – [nummer]-II/02 - artikel 43, derde lid, onder 
e, van Bijlage XIIIa. 
Op het project bleek dat de printbon van het onderdrukregistratie-apparaat 
vastliep. De DTA heeft regelmatig – in ieder geval elk uur – de onderdruk 
handmatig geregistreerd. Daaruit bleek dat de onderdruk in het containment 
constant meer dan 20 Pascal bedroeg. Hiermee werd voldaan aan SCa-100. 
Registratie van de onderdruk hoeft niet met een registratieapparaat plaats te 
vinden. 
Er is ten onrechte een afwijking van artikel 43, derde lid, onder e, van Bijlage 
XIIIa uitgeschreven. 
Voorzover wel sprake zou zijn van een afwijking, moet de hardheidsclausule 
worden toegepast en de afwijking worden teruggeschaald naar een categorie III-
afwijking. De afwijking is niet door menselijk falen, maar door materieel falen 
veroorzaakt. Daarbij weegt mee dat de onderdrukmachine was gekeurd en aan 
alle eisen voldeed. Los van de printbon werkte het apparaat naar behoren. De 
DTA heeft adequaat gereageerd door de onderdruk handmatig te registreren. De 
onderdruk is niet weggevallen.  

- Audit van 9 en 19 oktober 2018 – [nummer]-III/01 - artikel 32, derde lid, onder 
a, van Bijlage XIIIa. 
Onderdeel h. 
Hoewel de constatering van [de CI] juist is dat de laboratoria [naam 1] en 
[naam 2] niet voorkomen op de lijst van goedgekeurde leveranciers, betwist 
[bezwaarmaker] dat hierdoor sprake zou zijn van een afwijking. De verplichting 
in artikel 32 heeft uitsluitend betrekking op de afname en inhuur van producten 
of diensten ten behoeve van de uitvoering van asbestsaneringswerkzaamheden. 
Het voeren van een leveranciersbeoordeling inclusief een lijst van leveranciers is 
geen verplichting op grond van Bijlage XIIIa. De interpretatie van [de CI] dat de 
verplichting in Bijlage XIIIa ook betrekking zou hebben op het inschakelen van 
inspectie-instellingen, dient geen enkel nut of doel.  
Onderdeel j. 
Artikel 32, tweede lid, onder j, van Bijlage XIIIa heeft alleen betrekking op de 
afwijkingen en opvolging van corrigerende maatregelen die zijn uitgeschreven of 
opgelegd door een certificerende instelling. Er was dus geen sprake van een 
afwijking. 
De afwijking van artikel 32, derde lid, onder a, van Bijlage XIIIa is ten onrechte 
uitgeschreven. 

- Audit van 24 oktober 2018 – [nummer]-III/01 - artikel 34, eerste lid, onder b, 
van Bijlage XIIIa. 
[Bezwaarmaker] heeft ervoor gekozen om op dit project twee DTA-ers in te 
zetten. De heer [naam] hoefde als DTA het werkgebied niet te betreden en heeft 
het werkgebied niet betreden. Omdat tijdens de saneringswerkzaamheden in het 
werkgebied of containment blootstelling aan asbestvezels te verwachten valt, 
geldt op die plaatsen de verplichting tot het dragen van een geldig 
adembeschermingsmiddel. Voor degene die zich buiten het containment of 
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werkgebied bevinden geldt die verplichting vanzelfsprekend niet Een redelijke 
uitleg van artikel 34, eerste lid van Bijlage XIIIa betekent dan ook dat alleen de 
werknemers in het werkgebied moeten beschikken over een 
adembeschermingsmiddel met een geldig facefit-testcertificaat. 
De afwijking van artikel 34, eerste lid, onder b, van Bijlage XIIIa is ten 
onterechte uitgeschreven. 
 

Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 32, derde lid, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgdraagt dat de opgestelde procedures en 
instructies, bedoeld in het tweede lid, onderdeel f tot en met k, worden gevolgd. 
 
Artikel 34, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgdraagt dat in aanvulling op de algemene 
verplichtingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen op grond van hoofdstuk 
8, afdeling 1, van het besluit aan de volgende eisen is voldaan: 
b. de DAV-1, DAV-2 en DTA voeren aantoonbaar één keer per certificatiejaar met 

een volgelaatsmasker een erkende facefittest uit volgens de Operational Circular 
282/28 – Fit Testing Of Respiratory Protective Equipment Facepieces. 

 
Artikel 36, eerste lid, onder a, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf voor het begin van het asbestverwijderingswerk een 
werkplan opstelt dat is toegespitst op de uit te voeren asbestverwijderings-
werkzaamheden dat voldoet aan de eisen uit artikel 4.50, vierde lid, van het 
besluit. 
 
Artikel 38, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgdraagt dat voor de aanvang van en tijdens 
de asbestverwijdering een afschrift van de sloopmelding, bedoeld in artikel 1.26 
van het Bouwbesluit 2012, op de projectlocatie aanwezig is. 
 
Artikel 41, eerste lid, onder i, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat de DTA tijdens de asbestverwijdering 
op de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt dat de 
veiligheidsmaatregelen die in het werkplan zijn voorgeschreven passend zijn 
uitgevoerd en resulteren in een beheerste situatie. 
 
Artikel 43, tweede lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat de werkzaamheden worden 
uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze die zijn vastgelegd in het 
asbestinventarisatierapport en het werkplan. 
 
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. 
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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. 
Op grond van artikel 23, derde lid, aanhef en onder b, worden bij het toepassen 
van het eerste en tweede lid de volgende verzwaringen toegepast: 
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, 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. 
Op grond van artikel 23, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 
geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-afwijking. 
 
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  
1. Bij het bestreden besluit van 22 november 2018 heeft [de CI] het 
procescertificaat van [bezwaarmaker] per 10 december 2018 voorwaardelijk 
geschorst voor een termijn van 30 dagen. Aan deze besluiten van 22 november 
2018 heeft [de CI] de volgende afwijkingen ten grondslag gelegd: 
- [nummer]-II/01 d.d. 9 en 19 oktober 2018; 
- [nummer]-II/02 d.d. 9 en 19 oktober 2018. 
 
Bij het bestreden besluit van 4 december 2018 heeft [de CI] het procescertificaat 
van [bezwaarmaker] per 20 december 2018 onvoorwaardelijk geschorst voor een 
termijn van 30 dagen.  
Aan de opgelegde schorsing heeft [de CI] ten grondslag gelegd dat bij een 
projectaudit op 24 oktober 2018 aan de Chrysantenstraat 12 te Geleen een tweetal 
afwijkingen zijn geconstateerd.  
- [nummer]-II/01; 
- [nummer]-III/01. 
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Eerder zijn bij [bezwaarmaker] nog vijf categorie III-afwijkingen geconstateerd. 
Het gaat om de volgende afwijkingen: 
- [nummer]-III/01 d.d. 26 oktober 2017; 
- [nummer]-III/01 d.d. 10 januari 2018;  
- [nummer]-III/01 d.d. 18 juni 2018;  
- [nummer]-III/02 d.d. 18 juni 2018;  
- [nummer]-III/01 d.d. 9 en 19 oktober 2018.  
Met de op 24 oktober 2018 geconstateerde categorie III-afwijking (LIM-JW77C-
III/01) is sprake van zes categorie III-afwijkingen binnen een jaar die op grond 
van artikel 23, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIe als een categorie II-
afwijking worden beschouwd.  
 
Daarnaast zijn eerder bij [bezwaarmaker] vier categorie II-afwijkingen 
geconstateerd. Daarbij gaat het om de volgende afwijkingen: 
- [nummer]-II/01 d.d. 10 januari 2018;  
- [nummer]-II/02 d.d. 10 januari 2018 
- [nummer]-II/01 d.d. 9 en 19 oktober 2018; 
- [nummer]-II/02 d.d. 9 en 19 oktober 2018. 
Met de naar categorie II geëscaleerde categorie III-afwijkingen ([nummer]-III/01, 
[nummer]-III/01, [nummer]-III/01, [nummer]-III/02, [nummer]-III/01 en 
[nummer]-III/01) en met de op 24 oktober 2018 geconstateerde categorie II-
afwijking ([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 gronden van bezwaar aan tegen de volgende 
vastgestelde afwijkingen: 
- [nummer]-III/01 d.d. 10 januari 2018;  
- [nummer]-III/01 en LIM-JW75C-III/02 d.d. 18 juni 2018 (samenhang);  
- [nummer]-II/01 d.d. 9 en 19 oktober 2018; 
- [nummer]-II/02 d.d. 9 en 19 oktober 2018 (inclusief hardheidsclausule); 
- [nummer]-III/01 d.d. 9 en 19 oktober 2018;  
- [nummer]-III/01 d.d. 24 oktober 2018. 
 
Tegen andere vastgestelde afwijkingen worden geen gronden van bezwaar 
aangevoerd. 
 
3. Audit van 10 januari 2018 - [nummer]-III/01 - artikel 38, onder a, van Bijlage 
XIIIa. 
 
Tijdens de audit op 10 januari 2018 heeft de auditor geconstateerd dat op de 
projectlocatie geen afschrift van een sloopmelding aanwezig was voor de bronnen 
8 en 8.1. Dit wordt door [bezwaarmaker] ook niet ontkend.  
 
Volgens de commissie is de enkele aanwezigheid van een sloopmelding niet 
voldoende. Artikel 38, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa moet aldus worden 
uitgelegd dat een sloopmelding aanwezig is die betrekking heeft op alle te saneren 
bronnen. Het feit dat van asbestbron 8.1 overeenkomstig artikel 126, achtste lid, 
van het Bouwbesluit 2012 kennis zou zijn gegeven aan het bevoegd gezag, doet 
daar niet aan af. 
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[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 38, aanhef en onder a, van Bijlage 
XIIIa vastgesteld. 
 
4. Audit van 18 juni 2018 - [nummer]-III/01 - artikel 36, eerste lid, onder a, van 
Bijlage XIIIa en [nummer]-III/02 - artikel 41, eerste lid, onder i, van Bijlage XIIIa. 
 
Deze categorie III-afwijkingen worden door [bezwaarmaker] niet betwist. Wel is 
[bezwaarmaker] van mening dat de afwijkingen [nummer]-III/01 en [nummer]-
III/02 met elkaar samenhangen en dat daarom slechts sprake is van één categorie 
III-afwijking. 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. 
 
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.” 
 
Het feit dat het werkplan niet was toegespitst op de uit te voeren werkzaamheden 
staat los van de gedraging dat de DTA onvoldoende toezicht heeft gehouden dat de 
veiligheidsmaatregelen die in het werkplan zijn voorgeschreven passend zijn 
uitgevoerd en resulteren in een beheerste situatie. Dat in het werkplan niet was 
opgenomen dat over dakpannen moest worden gelopen betekent niet dat niet het 
algemene uitgangspunt bij het werken op hoogte geldt dat een veilige werksituatie 
moet worden gewaarborgd. Hier is sprake van twee verschillende afwijkingen die 
los van elkaar (kunnen) voorkomen. 
 
[De CI] heeft terecht twee afwijkingen vastgesteld. 
 
5. Audit van 9 en 19 oktober 2018 - [nummer]-II/01 - artikel 43, tweede lid, van 
Bijlage XIIIa. 
 
[Bezwaarmaker] stelt op verzoek van de opdrachtgever te hebben gekozen om op 
dit project de door dNAA ontwikkelde saneringsmethode te hanteren, waarbij wordt 
gewerkt in risicoklasse 1. 
 
De commissie is van mening dat [bezwaarmaker] in beginsel overeenkomstig het 
asbestinventarisatierapport mag en moet saneren. De resultaten uit het 
inventarisatierapport zijn verwerkt en de risicoklasse is overgenomen in het 
werkplan. De werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de werkwijze en de 
risicoklasse die zijn vastgelegd in het asbestinventarisatierapport en het werkplan, 
namelijk (ook) de door dNAA ontwikkelde saneringsmethode en dan in risicoklasse 
1. 
 
De SCa-100 kan op zich niet afdoen aan de duidelijke bewoordingen in artikel 43, 
tweede lid, van Bijlage XIIIa dat de werkzaamheden overeenkomstig de 
risicoklasse en werkwijze die zijn vastgelegd in het asbestinventarisatierapport en 
het werkplan worden uitgevoerd. 
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[De CI] heeft ten onrechte een afwijking van artikel 43, tweede lid, van Bijlage 
XIIIa vastgesteld. 
 
6. Audit van 9 en 19 oktober 2018 - [nummer]-II/02 - artikel 43, derde lid, onder 
e, van Bijlage XIIIa. 
 
Volgens [bezwaarmaker] is de onderdruk handmatig geregistreerd, omdat de 
printbon van het onderdrukregistratie-apparaat vastliep. De DTA heeft regelmatig 
– in ieder geval elk uur – de onderdruk handmatig geregistreerd. Daaruit blijkt dat 
de onderdruk in het containment constant meer dan 20 Pascal bedroeg. Hiermee 
werd voldaan aan SCa-100. 
 
De commissie stelt met [de CI] dat niet is gebleken dat er tussen de handmatige 
meetmomenten door de DTA al dan niet momenten zijn geweest dat de onderdruk 
van 20 Pascal werd onderschreden. De DTA heeft immers maar eens per uur 
gekeken. Daarom kan niet worden gesteld dat handmatige registratie eens per uur 
voldoende was.  
 
Daar komt bij dat, zoals ook op de hoorzitting is gebleken, eerst bij de 
kantooraudit bleek dat er geen printbon van de continue registratie was. Daarvan 
bleek ook niets uit het logboek. Pas een dag na de kantooraudit is de handmatig 
geschreven registratie overgelegd. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht een afwijking van artikel 
43, derde lid, onder e, van Bijlage XIIIa vastgesteld. De commissie ziet ook geen 
aanleiding voor toepassing van de hardheidsclausule.  
 
7. Audit van 9 en 19 oktober 2018 - [nummer]-III/01 - artikel 32, derde lid, onder 
a, van Bijlage XIIIa. 
 
Op grond van artikel 32, derde lid, onder a, van Bijlage XIIIa moeten de 
opgestelde procedures in het kwaliteitshandboek worden gevolgd. 
 
Ten aanzien van het onder h bedoelde aspect heeft de auditor geconstateerd dat in 
het kwaliteitshandboek een lijst is opgenomen van goedgekeurde leveranciers. 
Voorts is bepaald dat, als leveranciers worden gebruikt die niet op die lijst staan, 
die dan eerst separaat worden beoordeeld. De leveranciers [naam 1] en [naam 2] 
staan niet op de lijst en uit niets blijkt dat er een separate beoordeling heeft 
plaatsgevonden. De procedure is dus niet gevolgd. Uit niets blijkt dat de procedure 
niet voor inspectie-instellingen zou gelden.  
 
Ten aanzien van aspect j geldt dat in het handboek staat dat afwijkingen worden 
geregistreerd. Geconstateerd is dat twee afwijkingen niet zijn geregistreerd (op 
formulier FO101). Ook hier is niet gebleken dat artikel 32, tweede lid, onder j, van 
Bijlage XIIIa heeft alleen betrekking op de afwijkingen en opvolging van 
corrigerende maatregelen die zijn uitgeschreven of opgelegd door een 
certificerende instelling. 
 
[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 32, derde lid, onder a, van Bijlage 
XIIIa uitgeschreven. 
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8. Audit van 24 oktober 2018 - [nummer]-III/01 - artikel 34, eerste lid, onder b, 
van Bijlage XIIIa. 
 
[Bezwaarmaker] erkent dat de aanwezige DTA niet over een geldig facefittest-
certificaat beschikte. Zij stelt echter dat de betreffende DTA het werkgebied niet 
hoefde te betreden en het werkgebied niet heeft betreden. Wat daar ook van zij, 
artikel 34, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa vereist dat iedere bij een 
asbestverwijdering betrokken DTA aantoonbaar één keer per certificatiejaar met 
een volgelaatsmasker een erkende facefittest uitvoert. Hieraan is niet voldaan. 
 
De afwijking van artikel 34, eerste lid, onder b, van Bijlage XIIIa is terecht 
uitgeschreven. 
 
9. Conclusie. 
De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] bij de projectaudit op 9 en 19 
oktober 2018 ten onrechte een afwijking van artikel 43, tweede lid, van Bijlage 
XIIIa ([nummer]-II/01) heeft vastgesteld. 
 
Daardoor komt één van de twee categorie II-afwijkingen die aan het besluit van 22 
november 2018 ten grondslag zijn gelegd, te vervallen. Nu sprake is van nog een 
categorie II-afwijking ([nummer]-II/02), zou het besluit van 22 november 2018 
met wijziging van motivering in stand kunnen blijven.   
 
Van constatering van (na escalatie) zes categorie II-afwijkingen binnen een jaar is 
geen sprake meer. [De CI] was daarom gelet op artikel 23, vijfde lid, onder b, van 
Bijlage XIIIe – op basis van de aan het schorsingsbesluit 4 december 2018 ten 
grondslag gelegde afwijkingen – niet bevoegd om het procescertificaat van 
[bezwaarmaker] onvoorwaardelijk voor 30 dagen te schorsen. Daarom kan het 
schorsingsbesluit van 4 december 2018 niet in stand blijven en moet het worden 
herroepen. 
 
10. Op grond van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 29 november 2018, 2018-0000171118, tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vervanging van bijlage XIIIa en 
XIIIe door een certificatieschema alsmede enkele technische wijzigingen, 
Staatscourant 6 december 2018, 68768, zijn de Bijlagen XIIIa en XIIIe per 1 april 
2019 vervallen. Vanaf 1 april 2019 geldt het Certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, dat is vastgesteld 
door de Stichting Ascert op 15 november 2018 en door de minister is gepubliceerd 
in de Staatscourant van 6 december 2018, 68771. 
 
De nieuwe regeling voorziet niet in overgangsrecht. Voorzover er niet alsnog in 
overgangsrecht wordt voorzien op grond waarvan anders moet worden bepaald, 
kunnen de bestreden besluiten hierom in heroverweging niet in stand blijven en 
dienen deze te worden herroepen. 
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om een vergoeding van de kosten ex artikel 7:15 van de 
Awb. 
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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 in ieder geval het bestreden besluit van 4 december 
2018 moet 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. het bezwaar gegrond te verklaren; 
2. het bestreden besluit van 4 december 2018 te herroepen; 
3. voorzover er niet alsnog in overgangsrecht wordt voorzien, ook het bestreden 

besluit van 22 november 2018 te herroepen; 
4. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar voor een bedrag van  
€ 1.024,- te vergoeden. 

 
Dit advies is gegeven door … 

 
Moergestel, 16 april 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


