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Op grond van artikel 4.54d, tiende lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit kan een persoon die werkzaam is als 
machinist en die in die hoedanigheid asbest verplaatst waardoor sprake 
kan zijn van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, 
onderdeel b of c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit zonder het 
certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest werkzaam 
zijn. Als sprake is van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste 
lid, onderdeel a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient de machinist 
wel over een certificaat te beschikken.  
In dit geval ging het om het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar 
nemen van bouwwerken als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onder a, 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit en niet om het verwijderen van 
asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten. De 
auditor heeft tijdens de audit geconstateerd dat de machinist met een 
graafmachine voorzien van sorteergrijper de kozijnen uit de gevel trok, 
waarna de saneerders vervolgens het achtergebleven kit verwijderden. In 
dit geval moet het weghalen van asbest dat geïntegreerd is in een 
bouwwerk in ieder geval geclassificeerd worden als het verwijderen van 
asbest, waarvoor een DAV-certificaat nodig is. Als het betreffende asbest 
of asbesthoudende bouwdeel eenmaal van het gebouw is losgemaakt en 
klaarstaat om verplaatst te worden naar elders, bijvoorbeeld een 
container, dan zou die verplaatsingshandeling kunnen worden 
geclassificeerd als verplaatsen, waarvoor geen certificaat nodig is als 
voldaan is aan de eisen die artikel 4.54d, tiende lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt. 
 
 
BCA 19014 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarde] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde 1] maakt bij brief van 24 april 2019 bezwaar namens [bezwaarde] 
tegen het besluit van 15 april 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarde] per 17 
april 2019 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] bij brief 
van 1 augustus 2019 een verweerschrift ingebracht. 
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Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
18 oktober 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 
[Bezwaarde] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- Uit de bevindingen in het auditrapport van 6 maart 2019 valt niet af te leiden 

dat een deel van de asbesthoudende kit aan het stalen kozijn verbonden bleef 
en een ander deel van de kit aan de muren. In het auditrapport wordt juist 
aangegeven dat alle kit aan de muren bleef hangen en daar vervolgens door de 
DAV-ers werd gesaneerd. 

- Onder verwijzing naar artikel 4.54d, tiende lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de toelichting daarop stelt [bezwaarde] dat 
kraanmachinisten geen DAV-certificaat hoeven te hebben.  
De kraanmachinist heeft louter werkzaamheden verricht die behoren bij het zijn 
van kraanmachinist.  
Het gaat niet om de vraag of de werkzaamheden van de kraanmachinist wel of 
niet gekwalificeerd zouden kunnen worden als saneringshandeling. Gekeken 
moet worden naar de ratio van de wetswijziging.  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema). 
 
Op grond van artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema beschikken de 
werknemers van het asbestverwijderingsbedrijf die de asbestverwijdering 
uitvoeren respectievelijk hierop toezicht houden, over geldige persoonscertificaten 
DAV-1, DAV-2 respectievelijk DTA. 
 
In artikel 70, eerste lid, van Certificatieschema is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan één of meer bepalingen, 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 70 bepaalt dat de certificerende instelling bij het 
toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals 
opgenomen in bijlage 2. Het niet voldoen aan artikel 26, eerste lid, van het 
Certificatieschema is een categorie II-afwijking.  
Op grond van artikel 70, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 
geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-afwijking. 
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Artikel 4.54d, tiende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit bepaalt dat in 
afwijking van het zevende lid een persoon die werkzaam is als machinist en die in 
die hoedanigheid asbest verplaatst waardoor sprake kan zijn van werkzaamheden 
als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel b of c, zonder het certificaat 
vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest werkzaam kan zijn, mits: 
a. hij onder voortdurend toezicht staat van een persoon die in het bezit is van het 

certificaat, bedoeld in het vijfde lid; en 
b. hij voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde nadere regels met betrekking 

tot de werkzaamheden, de machine en hemzelf. 
 
Artikel 4.54a, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit bepaalt dat in het 
kader van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, de aanwezigheid van asbest of 
asbesthoudende producten volledig wordt geïnventariseerd voordat wordt 
aangevangen met de volgende werkzaamheden: 
a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met 

uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende 
producten is respectievelijk zijn verwerkt; 

b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of 
objecten, bedoeld in onderdeel a; 

c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een 
incident zijn vrijgekomen. 

 
De beoordeling  
1. Op 6 maart 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarde] aan 
Nijlansdyk 4 te Leeuwarden een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat de tweede fase van de 
werkzaamheden (de fase tijdens de audit) werd uitgevoerd met de inzet van een 
graafmachine voorzien van sorteergrijper (een Doosan DX190w) welke de kozijnen 
uit de gevel trok, waarna de saneerders vervolgens het achtergebleven kit 
verwijderden vanaf een steiger en/of hoogwerker. De ingezette machinist [naam] 
was niet in het bezit van een geldig persoonscertificaat DAV-1, DAV-2 of DTA. 
Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit geldend van 1 januari 2019 tot en met 
heden mag worden afgezien van het hebben van een certificaat vakbekwaamheid 
voor het verwijderen van asbest, mits die persoon werkzaam is als machinist en 
die in die hoedanigheid asbest verplaatst. De werkzaamheden zoals uitgevoerd 
door de machinist zijn saneringshandelingen en niet het verplaatsen van asbest. 
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 26, eerste 
lid, van het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit het 
procescertificaat van [bezwaarde] per 17 april 2019 voorwaardelijk geschorst voor 
een termijn van 90 dagen. 
  
2. Op grond van artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema beschikken de 
werknemers van het asbestverwijderingsbedrijf die de asbestverwijdering 
uitvoeren respectievelijk hierop toezicht houden, over geldige persoonscertificaten 
DAV-1, DAV-2 respectievelijk DTA. 
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Zowel [de CI] als [bezwaarde] zijn van mening dat artikel 26, eerste lid, van het 
Certificatieschema moet worden toegepast in overeenstemming met artikel 4.54d, 
tiende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat betekent dat een persoon 
die werkzaam is als machinist en die in die hoedanigheid asbest verplaatst 
waardoor sprake kan zijn van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste 
lid, onderdeel b of c, zonder het certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen 
van asbest werkzaam kan zijn, mits: 
a. hij onder voortdurend toezicht staat van een persoon die in het bezit is van het 

certificaat, bedoeld in het vijfde lid; en 
b. hij voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde nadere regels met betrekking 

tot de werkzaamheden, de machine en hemzelf. 
 
3. Vaststaat dat de machinist van [bezwaarde] ten tijde van de audit op 6 maart 
2019 zonder geldig persoonscertificaat werkzaam was.  
 
Volgens [bezwaarde] hoeven machinisten die als zodanig werkzaam zijn bij de 
asbestverwijdering niet over een persoonscertificaat te beschikken. 
 
De commissie volgt [bezwaarde] niet in haar standpunt. Op grond van artikel 
4.54d, tiende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan een persoon die 
werkzaam is als machinist en die in die hoedanigheid asbest verplaatst waardoor 
sprake kan zijn van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, 
onderdeel b of c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit zonder het certificaat 
vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest werkzaam zijn. Als sprake is van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel a, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit dient de machinist wel over een certificaat te 
beschikken.  
 
De vraag is vervolgens of in dit geval de machinist in die hoedanigheid asbest 
verplaatste waardoor sprake kon zijn van werkzaamheden als bedoeld in artikel 
4.54a, eerste lid, onder b of c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
De commissie is met [de CI] van oordeel dat het in dit geval ging om het geheel of 
gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken als bedoeld in artikel 
4.54a, eerste lid, onder a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit en niet om het 
verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of 
objecten. De auditor heeft tijdens de audit geconstateerd dat de machinist met een 
graafmachine voorzien van sorteergrijper de kozijnen uit de gevel trok, waarna de 
saneerders vervolgens het achtergebleven kit verwijderden. In dit geval moet het 
weghalen van asbest dat geïntegreerd is in een bouwwerk in ieder geval 
geclassificeerd worden als het verwijderen van asbest, waarvoor een DAV-
certificaat nodig is. Als het betreffende asbest of asbesthoudende bouwdeel 
eenmaal van het gebouw is losgemaakt en klaarstaat om verplaatst te worden naar 
elders, bijvoorbeeld een container, dan zou die verplaatsingshandeling kunnen 
worden geclassificeerd als verplaatsen, waarvoor geen certificaat nodig is als 
voldaan is aan de eisen die artikel 4.54d, tiende lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit stelt. 
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Daarbij gaat de commissie evenals [de CI] ervan uit dat er bij het verwijderen van 
de kozijnen asbesthoudende stopverf achterbleef op zowel de kozijnen als op de 
muur. In ieder geval was niet uitgesloten dat er op zowel de kozijnen als op de 
muur resten achterbleven, zodat moet worden uitgegaan van verwijdering van 
kozijnen die met asbest verontreinigd waren en het achterblijven van muren die 
eveneens met asbest verontreinigd waren. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de tijdens 
de audit op 6 maart 2019 geconstateerde feiten in strijd zijn met artikel 4.54d, 
tiende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit en een afwijking van artikel 26, 
eerste lid, van het Certificatieschema opleveren. 
 
[De CI] is daarom op grond van artikel 70, zevende lid, van het Certificatieschema 
bevoegd en gehouden het procescertificaat van [bezwaarde] voorwaardelijk te 
schorsen. 
 
In hetgeen [bezwaarde] 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.  
 
De proceskosten 
[bezwaarde] verzoekt om een vergoeding van de proceskosten toe te kennen. 
 
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 ongegrond is en het bestreden besluit 
niet hoeft te worden herroepen. Daarom biedt artikel 7:15 van de Awb geen 
grondslag voor de gevraagde proceskostenvergoeding. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten; 
2. de gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het 

bezwaar af te wijzen. 
 
Dit advies is gegeven door ... 
 
Moergestel, 30 oktober 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      


