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De situatie in het werkgebied kon door het stof en de aanwezigheid van de 
DAV-ers nog kon veranderen. Daardoor bleef door de DTA niet 
gewaarborgd dat het werkgebied gereed was voor de eindbeoordeling 
door de inspectie-instelling. Het asbestverwijderingsbedrijf had ervoor 
moeten zorgen dat de DTA daarop nog controleerde. Dat is niet gebeurd. 
Daardoor is niet voldaan aan artikel 45, derde lid, aanhef en onder a, van 
het Certificatieschema. 
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Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 4 september 2019 bezwaar tegen het besluit 
van 29 juli 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 8 november 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
24 januari 2020 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 de volgende gronden van bezwaar aan. 
- De conclusie van [de CI] dat de deskundig toezichthouder asbestverwijdering 

(DTA) verantwoordelijk is voor controle op en waarborging van het 
gereedmaken van het werkgebied voor de eindbeoordeling, is onjuist. Deze 
verplichting berust bij het asbestverwijderingsbedrijf. Verder blijkt uit alle 
stukken dat de bedoelde controle wel degelijk is uitgevoerd. 

- De DTA heeft de controle uitgevoerd, de conclusie opgenomen in het logboek en 
het logboek afgetekend. De DTA heeft geconstateerd dat het containment 
voldoende was gereinigd en klaar was voor de eindinspectie. Vervolgens zijn een 
aantal DAV-ers in het containment achtergebleven om de reinheid van het 
containment op het juiste niveau te houden.  
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- Ineens wordt in het besluit aanvullend aangegeven dat volledig moet worden 

voldaan aan artikel 45, derde lid, van het Certificatieschema voor de Proces-
certificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatieschema), 
terwijl het in het besluit juist gaat om onderdeel a van artikel 45, derde lid. 
Oftewel dit is onbegrijpelijk geformuleerd. 

- Uit de logboekgegevens blijkt dat de werkgebieden zijn vrijgegeven door de DTA 
voor de eindbeoordeling. Daarmee is voldaan aan artikel 45, derde lid, onder a, 
van het Certificatieschema. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 
 
Artikel 45, derde lid, van het Certificatieschema bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat de DTA controleert en waarborgt dat:  
a. het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling door de inspectie-instelling; 

en  
b. de rapportage van de eindbeoordeling door de inspectie-instelling is 

ondertekend. 
 
In artikel 70, eerste lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één 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 45, derde lid, van het 
Certificatieschema is een categorie III-afwijking.  
In artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema is bepaald dat aan de 
certificaathouder door de certificerende instelling een waarschuwing wordt gegeven 
in geval van een afwijking uit categorie III en IV. 
 
De beoordeling  
1. Op 25 juni 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] 
aan de Carel van Bylandtlaan 30 te Den Haag een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat het werkgebied niet als 
laatste was gecontroleerd door de DTA en er dus niet was gewaarborgd dat het 
werkgebied gereed was voor de eindbeoordeling. 
 
[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 45, derde lid, 
onder a, van het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit aan 
[bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 
 
2. [Bezwaarmaker] merkt op zich juist op dat op grond van artikel 45, derde lid, 
aanhef en onder a, van het Certificatieschema niet de DTA maar het 
asbestverwijderings-bedrijf ervoor moet zorgen dat de DTA controleert en 
waarborgt dat het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling door de inspectie-
instelling.  
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Door [de CI] wordt niet ontkend dat de DTA een controle heeft uitgevoerd. Na deze 
controle zijn echter nog deskundig asbestverwijderaars (DAV-ers) in het 
werkgebied achtergebleven om te poetsen, zodat de reinheid in het containment 
op het juiste niveau bleef. Dit was nodig, omdat er nog sprake was van stof.  
De commissie is met [de CI] van mening dat de situatie in het werkgebied door het 
stof en de aanwezigheid van de DAV-ers nog kon veranderen. Daardoor bleef door 
de DTA niet gewaarborgd dat het werkgebied gereed was voor de eindbeoordeling 
door de inspectie-instelling. [Bezwaarmaker] had er als asbestverwijderingsbedrijf 
voor moeten zorgen dat de DTA daarop nog controleerde. Dat is niet gebeurd. 
Daardoor is niet voldaan aan artikel 45, derde lid, aanhef en onder a, van het 
Certificatieschema. 
 
Het feit dat [de CI] in de door [bezwaarmaker] aangehaalde passage in het besluit 
alleen artikel 45, derde lid, van het Certificatieschema noemt, maakt het besluit 
niet onbegrijpelijk. Het gaat in deze zaak duidelijk om artikel 45, derde lid, aanhef 
en onder a, van het Certificatieschema en niet om onderdeel b van dat artikel. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de tijdens 
de audit op 25 juni 2019 geconstateerde feiten een afwijking van artikel 45, derde 
lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema opleveren. 
 
[De CI] is daarom op grond van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema 
bevoegd en gehouden aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing te geven. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie 
geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijking zou moeten 
terugschalen of geen waarschuwing zou moeten geven.  
 
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, 10 februari 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 
 
 


