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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 vakbe-
kwaamheid voor het verwijderen van asbest werkzaam zijn. Als echter sprake is van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel a, van het Arbeids-
omstandighedenbesluit dient de machinist wel over een persoonscertificaat te be-
schikken.  
In dit geval ging het om het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van 
objecten als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onder a, van het Arbeidsomstandighe-
denbesluit en niet om het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit 
objecten. De auditor heeft tijdens de audit geconstateerd dat de kraanmachinist met 
een kraan een wagon van een treinstel met asbesthoudende antidreun teerlaag op de 
wanden in stukken knipte en de delen vervolgens in een container legde. In dit geval 
moet het in stukken knippen van de wagon met een asbesthoudende teerlaag op de 
wanden worden geclassificeerd als het verwijderen van asbest, waarvoor een certifi-
caat nodig is. Als het betreffende asbesthoudende deel eenmaal in stukken is geknipt 
en klaarstaat om verplaatst te worden naar elders, bijvoorbeeld een container, dan 
zou die verplaatsingshandeling kunnen worden geclassificeerd als verplaatsen, waar-
voor geen certificaat nodig is als voldaan wordt aan de eisen die artikel 4.54d, tiende 
lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt. 
 

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 25 februari 2020 bezwaar tegen het besluit van 15 ja-
nuari 2020 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 16 ja-
nuari 2020 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 12 maart 2020 een verweer-
schrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 12 
juni 2020 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit advies ge-
voegd.  
 
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. 
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De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- Het begrip ‘saneringshandeling’ wordt zowel in het Arbeidsomstandigheden-besluit als 

in het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisa-tie en Asbestver-
wijdering (Certificatieschema) niet gedefinieerd.  
In het Asbestverwijderingsbesluit is het begrip ‘asbestsanering’ gedefinieerd als keten 
van handelingen die tot doel hebben een gebouw, object of terrein, waar asbest of een 
asbesthoudend product aanwezig is, geheel of gedeeltelijk te saneren en die achter-
eenvolgens de inventarisatie en verwijdering van het asbest of asbesthoudend product, 
de eindbeoordeling van het resultaat van de verwijdering en de afvoer en verwerking 
van het asbestafval omvat. Kortom hier wordt het proces geduid tot het verkrijgen van 
een geheel of gedeeltelijk asbestvrij gebouw of object na de asbestsanering.  
Het doel van de werkzaamheden is niet het verkrijgen van een schoon object maar het 
geheel storten van de trein. De werkzaamheden van de machinist kunnen niet als sa-
neringshandeling worden gezien. De machinist verplaatst louter het object naar de 
container met containerbag om deze te kunnen vervoeren naar de stortplaats. De de-
len dienen te worden verkleind met als doel deze in de container met containerbag te 
passen en niet om een asbestvrij object te realiseren. Daarom voldoen de werkzaamhe-
den aan SCa-100 en is geen sprake van een afwijking. 

- [De CI] kan gebruik maken van de hardheidsclausule, omdat [bezwaarmaker] voor de 
machinist vergaande maatregelen heeft genomen om de persoon schriftelijk te infor-
meren (ondertekend door de DTA en machinist), te voorzien van een face fittest met 
juiste ABM, cabine met overdruk en een tyfec voor in noodgevallen. Hiermee is een op-
leidings-, informatie- en beschermingsniveau gerealiseerd wat vergelijkbaar is met een 
DAV-1 opleiding. De machinist is ingezet vanwege zijn kennis en beheersing van de 
kraan en daarmee is een hoger beschermingsniveau gerealiseerd voor mens en milieu 
dan voorgeschreven in de van toepassing zijnde regelgeving.  

 

Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsom-
standighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 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 het Certificatieschema is bepaald dat, indien de certificaathou-
der 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 waarschu-
wing 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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Op grond van artikel 73, eerste lid, van het Certificatieschema kan de certificerende instel-
ling slechts afwijken van de bepalingen in deze bijlage en bijlage 2, indien naar haar oor-
deel 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 zwaarwe-
gende aard. 
 
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 verwij-
deren van asbest werkzaam kan zijn, mits: 
a. hij onder voortdurend toezicht staat van een persoon die in het bezit is van het certifi-

caat, 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 uitzon-

dering 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 objec-
ten, bedoeld in onderdeel a; 

c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een inci-
dent zijn vrijgekomen. 

 
De beoordeling  
1. Op 20 november 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan 
de Kwadrantweg 12 te Amsterdam een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat de kraanmachinist niet beschikte 
over een persoonscertificaat DAV-1, DAV-2 of DTA. De kraanmachinist knipte met een 
kraan een wagon van een treinstel met asbesthoudende antidreun teerlaag op de wan-
den in stukken en legde de delen aansluitend in een container voorzien van een contai-
nerbag. Volgens de auditor was de machinist hiermee daadwerkelijk asbest aan het ver-
wijderen en diende hij te beschikken over een persoonscertificaat DAV-1, DAV-2 of DTA.  
 
[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 [be-
zwaarmaker] per 16 januari 2020 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
2. Op grond van artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema beschikken de werkne-
mers van het asbestverwijderingsbedrijf die de asbestverwijdering uitvoeren respectieve-
lijk hierop toezicht houden, over geldige persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 respectievelijk 
DTA. 
 
Zowel [de CI] als [bezwaarmaker] zijn van mening dat artikel 26, eerste lid, van het Certifi-
catieschema moet worden toegepast in overeenstemming met artikel 4.54d, tiende lid, 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat betekent dat een persoon die werkzaam is 
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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 certifi-
caat 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 certifi-

caat, 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 [bezwaarmaker] ten tijde van de audit op 20 november 
2019 zonder (geldig) persoonscertificaat werkzaam was. 
 
Volgens [bezwaarmaker] hoefde de machinist niet over een persoonscertificaat te be-
schikken, omdat hij slechts het object verplaatste naar de container. 
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. Zoals de commissie in haar 
advies BCA 19014 heeft overwogen, kan op grond van artikel 4.54d, tiende lid, van het Ar-
beidsomstandighedenbesluit een persoon die werkzaam is als machinist en die in die 
hoedanigheid asbest verplaatst waardoor sprake kan zijn van werkzaamheden als be-
doeld 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 echter sprake is van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel 
a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient de machinist wel over een persoonscerti-
ficaat te beschikken.  
 
De vraag is vervolgens of in dit geval de machinist in die hoedanigheid slechts asbest ver-
plaatste 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 gedeel-
telijk afbreken of uit elkaar nemen van objecten als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, on-
der a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit en niet om het verwijderen van asbest of 
asbesthoudende producten uit objecten. De auditor heeft tijdens de audit geconstateerd 
dat de kraanmachinist met een kraan een wagon van een treinstel met asbesthoudende 
antidreun teerlaag op de wanden in stukken knipte en de delen vervolgens in een contai-
ner legde. In dit geval moet het in stukken knippen van de wagon met een asbesthou-
dende teerlaag op de wanden worden geclassificeerd als het verwijderen van asbest, 
waarvoor een certificaat nodig is. Als het betreffende asbesthoudende deel eenmaal in 
stukken is geknipt en klaarstaat om verplaatst te worden naar elders, bijvoorbeeld een 
container, dan zou die verplaatsingshandeling kunnen worden geclassificeerd als ver-
plaatsen, waarvoor geen certificaat nodig is als voldaan wordt aan de eisen die artikel 
4.54d, tiende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de tijdens de au-
dit op 20 november 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 [bezwaarmaker] voorwaardelijk te schorsen. 
 
4. [Bezwaarmaker] doet verder een beroep op de hardheidsclausule in artikel 73, eerste lid, 
van het Certificatieschema. 
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Niet valt in te zien dat [de CI] hier de hardheidsclausule in artikel 73 van het Certificatie-
schema zou moeten toepassen, omdat [bezwaarmaker] voor de machinist vergaande maat-
regelen heeft genomen, waarmee een opleidings-, informatie- en beschermingsniveau zou 
zijn gerealiseerd wat vergelijkbaar is met een DAV-1-opleiding. Hiermee wordt niet aan de 
verplichting van een persoonscertificaat voldaan. Het gaat niet alleen om de bescherming 
van de machinist, maar ook om de bescherming van de omgeving. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie geen bij-
zondere 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 be-
sluit in stand te laten. 
 
Dit advies is gegeven door … 
 
Moergestel, 8 juli 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 


