
 

 

 
De auditor heeft verpakkingen met asbesthoudend materiaal buiten het 
containment aangetroffen, die verontreinigd waren. De auditor heeft echter 
niet vastgesteld dat de verpakkingen bij het verlaten van het containment 
reeds verontreinigd waren. Naar het oordeel van de commissie sluit de 
constatering van de auditor niet uit dat de zakken eerst buiten het 
containment vuil zijn geworden. Daarmee is niet komen vast te staan dat het 
asbestverwijderingsbedrijf er niet voor heeft gezorgd dat de verpakking was 
gereinigd voordat het verpakte asbesthoudende materiaal uit het 
containment werd verwijderd. 
 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 22 april 2020 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 20 april 2020 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het persoonscertificaat DTA van 
[bezwaarmaker] onvoorwaardelijk geschorst voor de duur van 30 dagen. 
 
De procedure 
Bij uitspraak van 24 april 2020 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland het besteden besluit geschorst. Bij uitspraak van 10 juni 2020 heeft de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland de schorsing in stand gelaten 
tot zes weken nadat op het bezwaar is beslist. 
 
Betrokken partijen hebben aangegeven dat zij niet hoeven te worden gehoord en 
dat het bezwaar schriftelijk kan worden afgehandeld. 
 
Bij e-mailbericht van 23 juni 2020 heeft de commissie schriftelijke vragen gesteld 
aan [de CI]. 
Bij e-mailbericht van 29 juni 2020 heeft [de CI] de vragen beantwoord.  
 
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 als gronden van bezwaar aan dat het verpakte afval is 
gereinigd. De zakken zijn gereinigd in de douchecabine. Al het stof en gruis dat 
zich op de zakken bevond is afgespoeld. Elke verpakking is uitwendig grondig 
gereinigd onder de (stort)douche. Het is dan niet uitgesloten dat de zakken later, 
omdat zij ergens worden neergezet, weer enigszins besmeurd raken. De zakken 
zijn op de zolder van de woning aangetroffen. Het ligt voor de hand dat door het 
vervoer vanaf de douchcabine naar de zolder de zakken ergens zijn neergezet en 
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dat ze vervolgens daardoor enigszins besmeurd zijn geraakt. De zakken waren 
bovendien nog vochtig van het afspoelen.  
 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling, het 
Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar 
niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder 
Asbestverwijdering (DTA) (Certificatieschema persoonscertificaten) en het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema procescertificaten). 
 
In artikel 33, eerste lid, van het Certificatieschema persoonscertificaten is bepaald 
dat, indien de certificaathouder niet voldoet aan of voldaan heeft aan een of meer 
bepalingen die in bijlage 1 zijn opgenomen sprake is van een afwijking en het 
persoonscertificaat van de certificaathouder door de certificerende instelling 
voorwaardelijk wordt geschorst voor ten hoogste 90 dagen, onvoorwaardelijk 
wordt geschorst voor 30 dagen of wordt ingetrokken. 
Op grond van het vijfde lid van artikel 33 wordt het persoonscertificaat 
onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen, indien: 
a. de certificerende instelling een categorie I-afwijking constateert;  
b. de certificerende instelling binnen een periode van één jaar na constatering 

van een categorie II-afwijking op een andere datum opnieuw een categorie II-
afwijking constateert; of  

c. de certificaathouder waarvan het persoonscertificaat voorwaardelijk is 
geschorst niet uiterlijk twee dagen voor afloop van de duur van de opgelegde 
voorwaardelijke schorsing aan de certificerende instelling heeft aangetoond 
adequate corrigerende maatregelen te hebben genomen. 

 
Op grond van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder e, van het Certificatieschema 
procescertificaten zorgt het asbestverwijderingsbedrijf ervoor dat voordat het 
verpakte asbesthoudende materiaal uit het containment wordt verwijderd de 
verpakking wordt gereinigd. 
 
Op grond van bijlage 1 van het Certificatieschema persoonscertificaten is een 
afwijking van artikel 44, eerste lid, onder e, van het Certificatieschema 
procescertificaten door een DTA een categorie II-afwijking. 
 
De beoordeling  
1. Op 27 februari 2020 heeft [de CI 2] bij de asbestverwijdering door 
[asbestverwijderingsbedrijf] aan de Hoogstraat 30 te Sint-Michielsgestel een 
projectaudit uitgevoerd. [Bezwaarmaker] was hierbij de verantwoordelijke DTA. 
Tijdens de audit heeft de auditor verpakkingen met asbesthoudend materiaal 
buiten het containment aangetroffen, die verontreinigd waren. Volgens de 
auditor is dit een afwijking van artikel 44, eerste lid, onder e, van het 
Certificatieschema procescertificaten. 
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Conform artikel 71, zevende lid, van het Certificatieschema procescertificaten 
heeft [de CI 2] deze afwijking gemeld aan [de CI].  
 
Evenals [de CI 2] heeft [de CI] de geconstateerde feiten als een afwijking van 
artikel 44, eerste lid, onder e, van het Certificatieschema procescertificaten 
aangemerkt en bij het bestreden besluit het persoonscertificaat DTA van 
[bezwaarmaker] onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen (van 27 april 2020 tot 
en met 27 mei 2020).  
 
2. Op grond van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder e, van het 
Certificatieschema procescertificaten zorgt het asbestverwijderingsbedrijf ervoor 
dat voordat het verpakte asbesthoudende materiaal uit het containment wordt 
verwijderd de verpakking wordt gereinigd. 
 
[Bezwaarmaker] stelt dat hij de verpakking heeft gereinigd voordat het verpakte  
asbesthoudende materiaal uit het containment werd verwijderd. Het ligt voor de 
hand dat de zakken later buiten het containment besmeurd zijn geraakt. 
 
De auditor heeft verpakkingen met asbesthoudend materiaal buiten het 
containment aangetroffen, die verontreinigd waren. De auditor heeft echter niet 
vastgesteld dat de verpakkingen bij het verlaten van het containment reeds 
verontreinigd waren. De auditor heeft immers de vervuilde zakken op een zolder 
van de woning aangetroffen. 
 
Naar het oordeel van de commissie sluit de constatering van de auditor niet uit 
dat de zakken eerst buiten het containment vuil zijn geworden. Daarmee is niet 
komen vast te staan dat het asbestverwijderingsbedrijf er niet voor heeft gezorgd 
dat de verpakking was gereinigd voordat het verpakte asbesthoudende materiaal 
uit het containment werd verwijderd. 
 
De commissie concludeert daarom dat de gestelde afwijking van artikel 44, 
eerste lid, onder e, van het Certificatieschema procescertificaten niet is komen 
vast te staan. Het bestreden besluit kan daarom niet in stand blijven en moet 
worden herroepen. 
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] wil in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten die 
op de indiening en verdere behandeling van het bezwaarschrift betrekking 
hebben. 
 
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 gegrond is en het bestreden besluit 
moet worden herroepen. Naar het oordeel van de commissie is sprake van een 
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aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Daarom dienen de 
proceskosten te worden vergoed.  
 
De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht 
en de daarbij behorende bijlage worden begroot op 1 punt voor het indienen van 
het bezwaarschrift. De waarde per punt bedraagt € 525,- (gewichtsfactor 1).  
 
Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 525,- 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 en het bestreden besluit te herroepen 

middels intrekking; 
2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar ten bedrage van  

€ 525,- te vergoeden. 
 
Dit advies is gegeven door … 
 
Moergestel, 9 juli 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 


