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Op grond van artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema 
moet het asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgen dat de DTA zijn werktaken zo or-
ganiseert, dat hij zo nodig voldoende snel kan optreden bij incidenten of calamitei-
ten. In het artikel staat geen verdere inspanningsverplichting. De enkele bevinding 
van de auditor - het aantreffen van mogelijk asbestverdacht materiaal buiten het 
werkgebied - leidt er niet toe dat sprake is van een afwijking van artikel 28, eerste lid, 
aanhef en onder b, van het Certificatieschema.  
Het is aan de certificaathouder om de beste beschikbare asbestverwijderingsme-
thode toe te passen. Artikel 43 van het Certificatieschema vereist niet dat maar één 
freesmachine wordt gekoppeld aan een asbeststofzuiger. Verder staat niet vast dat 
door twee freesmachines aan één stofzuiger te koppelen de emissie van asbest niet 
zoveel mogelijk werd voorkomen en dat door één freesmachine aan één stofzuiger te 
koppelen de emissie van asbest wel zoveel mogelijk zou worden voorkomen. Daarbij 
zij aangetekend dat niet de emissie van stof, maar de emissie van asbest zoveel mo-
gelijk moet worden voorkomen. [Bezwaarmaker] heeft een asbeststofzuiger gebruikt 
met het grootste (beschikbare) vermogen.  
 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarma-
ker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 26 augustus 2019 bezwaar namens [bezwaarmaker] te-
gen het besluit van 17 juli 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing ge-
geven en het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 19 juli 2019 voorwaardelijk ge-
schorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Bij brief van 16 september 2019 heeft [gemachtigde] namens [bezwaarmaker] de gronden 
van bezwaar ingediend. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 8 november 2019 een verweer-
schrift ingebracht. 
 
Bij brief van 6 december 2019 heeft [gemachtigde] namens [bezwaarmaker] een tweetal 
producties toegezonden. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 10 ja-
nuari 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. 
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De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- [XXX-YY22C-II/01] – artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema 

voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatie-
schema). 
Er bestaat onvoldoende feitelijke grondslag voor de gestelde afwijking.  
De norm vereist dat de deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) zijn werk-
taken dusdanig organiseert, dat hij adequaat kan optreden bij incidenten of calamitei-
ten. De vraag of op het werk sprake was van een incident of calamiteit, alsmede de 
vraag of de DTA in een dergelijke situatie voldoende (adequaat) heeft ingegrepen, doet 
bij deze afwijking niet ter zake. Niet is gebleken dat de DTA zijn werkzaamheden niet 
juist zou hebben georganiseerd, waardoor hij niet voortdurend toezicht kon houden en 
kon ingrijpen en bijsturen. Het auditrapport geeft ook geen enkele aanleiding voor die 
veronderstelling. 
Subsidiair stelt [bezwaarmaker] dat geen sprake was van een calamiteit of incident. Het 
ging niet om een onverwachte of onvoorziene gebeurtenis. De omstandigheid dat tij-
dens de voorsloop asbest zou vrijkomen, was voorzien. 
Verder stelt [bezwaarmaker] zich op het standpunt dat geen sprake kan zijn van ge-
brekkig toezicht door de betrokken DTA op grond van de constatering van de auditor 
dat fragmenten / isolatieplaten zijn aangetroffen buiten het werkgebied. Op grond van 
artikel 28 van het Certificatieschema strekken de toezichthoudende taken van de DTA 
zich uit tot het houden van toezicht op de asbestverwijderingswerkzaamheden van 
[bezwaarmaker]. Het asbestverwijderingsproject van [bezwaarmaker] betreft enkel het 
werkgebied zoals omschreven in het werkplan. Op grond van het Certificatieschema is 
de toezichthouder niet gehouden tot het houden van toezicht buiten het betrokken 
werkgebied. De bevinding van de auditor - het aantreffen van mogelijk asbestverdacht 
materiaal buiten het werkgebied van [bezwaarmaker] - kan dus ook niet leiden tot een 
afwijking voor het houden van onvoldoende toezicht. Ook is van belang dat het door de 
auditor aangetroffen materiaal niet onder de verantwoordelijkheid van [bezwaarma-
ker] viel. Het aangetroffen materiaal was namelijk afkomstig van werkzaamheden die 
door [naam bedrijf] werden uitgevoerd.  
Voor zover [de CI] in heroverweging zou blijven vinden dat ingrijpen door de DTA van 
[bezwaarmaker] was vereist, dan wijst [bezwaarmaker] erop dat de DTA ook daadwer-
kelijk heeft ingegrepen. 

- [XXX-YY22C-II/02] – artikel 43, vierde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema. 
Er is geen sprake van een afwijking. De door [bezwaarmaker] toegepaste bron-afzui-
ging voldeed aan artikel 43, vierde lid, onder b, van het Certificatieschema. [bezwaar-
maker] heeft alles in het werk gesteld om zo min mogelijk emissie te veroorzaken. 
Reeds omdat [bezwaarmaker] bronafzuiging heeft toegepast, voldeed haar sanerings-
methode aan artikel 43, vierde lid, onder b, van het Certificatieschema. De stelling in 
het bestreden besluit van [de CI] dat desalniettemin sprake zou zijn van een afwijking, 
omdat [bezwaarmaker] ervoor had kunnen kiezen om maar één freesmachine aan te 
sluiten is om meerdere redenen onhoudbaar: 
• artikel 43 van het Certificatieschema vereist niet dat maar één freesmachine zou 

mogen worden gekoppeld aan een asbeststofzuiger; 
• het is in de eerste plaats aan [bezwaarmaker] om een veilige werkwijze te ontwikke-

len; 
• [bezwaarmaker] heeft een asbeststofzuiger gebruikt met het grootste (beschikbare) 

vermogen; 
• het is in de asbestbranche zeer gebruikelijk dat meerdere freesmachines worden 

gekoppeld aan één asbeststofzuiger; 
• het was niet mogelijk om twee stofzuigers in de manbak te plaatsen; 
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• [bezwaarmaker] betwist de niet onderbouwde stelling van [de CI] dat de bronafzui-
ging niet optimaal zou zijn benut door het plaatsen van twee frezen aan één stofzui-
ger. Het staat allerminst vast dat de zuigkracht significant zou afnemen op het mo-
ment dat twee freesmachines aan één stofzuiger werden gekoppeld. 

Conform de wetssystematiek heeft [bezwaarmaker] aanvullende maatregelen geno-
men om haar werknemers te beschermen tegen asbestblootstelling. Daarbij genieten 
collectieve beschermingsmaatregelen de voorkeur boven individuele beschermings-
maatregelen. Ook aan die verplichting heeft [bezwaarmaker] voldaan. In de eerste 
plaats heeft [bezwaarmaker] bronafzuiging toegepast. Aanvullend zijn de werknemers 
van [bezwaarmaker] beschermd door middel van individuele (persoonlijke) bescher-
mingsmaatregelen.  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsom-
standighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het Certificatieschema. 
 
Artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema bepaalt dat het asbest-
verwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat voor elk asbestverwijderingswerk een DTA wordt be-
noemd die:  
b. voortdurend toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden waarbij hij zijn 

werktaken zo organiseert, dat hij zo nodig voldoende snel kan ingrijpen in het contain-
ment en kan optreden bij incidenten of calamiteiten. 

 
Artikel 43, vierde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema bepaalt dat bij verwij-
dering van asbesthoudend materiaal emissie van asbest zoveel mogelijk wordt voorko-
men door:  
b. bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder geval:  

1°. daar waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van demontage waardoor breuk van een 
asbesttoepassing wordt voorkomen;  

2°. daar waar breuk van een asbesttoepassing niet voorkomen kan worden bronafzui-
ging of bevochtiging wordt toegepast, tenzij dat aantoonbaar technisch niet mo-
gelijk is of het gebruik van bronafzuiging of bevochtiging leidt tot grotere risico’s 
voor de veiligheid of de gezondheid; en  

3°. daar waar sprake is van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen of van ernstig ver-
weerde hechtgebonden asbesttoepassingen de te verwijderen toepassing vooraf-
gaand geïmpregneerd wordt met een daarvoor geschikt middel, zodanig dat dit 
impregneren bij een niet-hechtgebonden toepassing geschiedt totdat deze toe-
passing verzadigd is, tenzij het impregneren van genoemde asbesttoepassingen 
aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het impregneren aantoonbaar leidt tot 
grotere risico’s voor de veiligheid of de gezondheid.  

 
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 inge-
trokken, 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. 
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Het niet voldoen aan artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b, en artikel 43, vierde lid, aan-
hef en onder b, 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. 
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 afwij-
king uit categorie III en IV. 
 
De beoordeling  
1. Op 20 juni 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan de Ba-
sisweg 10 te Amsterdam een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat de projectverantwoordelijke DTA 
niet ingreep in geval van een incident / calamiteit. Er zijn in de omgeving van het werkge-
bied fragmenten van bitumen resten en delen van isolatieplaten met hierop asbestver-
dacht bitumen aangetroffen. Desbetreffende fragmenten / isolatieplaten zijn onder an-
dere aangetroffen aan beide zijden buiten het actieve werkgebied.  
Verder is tijdens de audit geconstateerd dat er geen adequate bronmaatregelen werden 
genomen bij de verwijdering van de asbestbitumen. De aanwezige DTA en DVA-2 verwij-
derden de asbesthoudende bitumen conform werkplan met behulp van een freesma-
chine met hierop puntafzuiging (stofzuiger) aangesloten. Echter kwam middels deze 
werkwijze ten tijde van de audit constant duidelijke emissie vrij. 
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 28, eerste lid, aanhef 
en onder b, en artikel 43, vierde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema aange-
merkt en bij het bestreden besluit aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing gege-
ven en het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 19 juli 2019 voorwaardelijk geschorst 
voor een termijn van 90 dagen. 
 
2. [XXX-YY22C-II/01] – artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema. 
 
Op grond van artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema zorgt het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor dat voor elk asbestverwijderingswerk een DTA wordt 
benoemd die voortdurend toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden waar-
bij hij zijn werktaken zo organiseert, dat hij zo nodig voldoende snel kan ingrijpen in het 
containment en kan optreden bij incidenten of calamiteiten. 
 
Niet ter discussie staat dat de aanwezige DTA voortdurend toezicht heeft gehouden op de 
uitvoering van de asbestverwijderingswerkzaamheden.  
[Bezwaarmaker] en [de CI] verschillen van mening over de vraag of de DTA in dit geval zijn 
werktaken zo heeft georganiseerd, dat hij zo nodig voldoende snel kon optreden bij inci-
denten of calamiteiten. 
 
 
Volgens (de auditor van) [de CI] heeft de DTA niet (adequaat) opgetreden bij een incident 
of calamiteit. Er zijn in de omgeving van het werkgebied fragmenten van bitumen resten 
en delen van isolatieplaten met hierop asbestverdacht bitumen aangetroffen. Uit artikel 
28 van het Certificatieschema volgt niet enkel een verplichting tot het juist organiseren 
van de werktaken, maar volgt daaruit ook een inspanningsverplichting van de DTA. 
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De commissie is met [bezwaarmaker] van mening dat strikt genomen op grond van arti-
kel 28, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema het asbestverwijderings-
bedrijf ervoor moet zorgen dat de DTA zijn werktaken zo organiseert, dat hij zo nodig vol-
doende snel kan optreden bij incidenten of calamiteiten. In het artikel staat geen verdere 
inspanningsverplichting en [de CI] maakt ook niet duidelijk wat die inspanningsverplich-
ting inhoudt. 
 
Uit hetgeen de auditor van [de CI] heeft geconstateerd blijkt niet dat de DTA zijn werkta-
ken niet goed heeft georganiseerd.  
Daarnaast heeft [de CI] niet aangegeven waaruit de calamiteit of het incident bestond. 
Het ging niet om een onverwachte of onvoorziene gebeurtenis. De omstandigheid dat tij-
dens de voorsloop asbest zou vrijkomen, was immers voorzien. 
Verder is niet komen vast te staan dat de buiten het werkgebied in de omgeving aange-
troffen fragmenten / isolatieplaten van de asbestverwijderings-werkzaamheden van [be-
zwaarmaker] afkomstig waren. Niet is uitgesloten dat de in de omgeving aangetroffen 
fragmenten / isolatieplaten afkomstig waren van de voorsloop door [naam bedrijf], zoals 
[bezwaarmaker] beweert.  
 
De commissie concludeert dat de enkele bevinding van de auditor - het aantreffen van 
mogelijk asbestverdacht materiaal buiten het werkgebied van [bezwaarmaker] – er niet 
toe leidt dat sprake is van een afwijking van artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b, van 
het Certificatieschema.  
 
Anders dan [de CI] in haar verweerschrift stelt, kan zij in heroverweging de grondslag van 
de afwijking niet wijzigen naar artikel 43, eerste lid, van het Certificatieschema, omdat [be-
zwaarmaker] het werkgebied had moeten vergroten. In dat geval is sprake van een ander 
feitencomplex. Indien [de CI] artikel 43, eerste lid, van het Certificatieschema ten grond-
slag wil leggen aan de waarschuwing, zal zij daartoe een nieuw primair besluit moeten 
nemen. 
 
3. [XXX-YY22C-II/02] – artikel 43, vierde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema. 
 
Op grond van artikel 43, vierde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema wordt bij 
verwijdering van asbesthoudend materiaal emissie van asbest zoveel mogelijk voorkomen 
door bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder geval daar waar breuk van een asbest-
toepassing niet voorkomen kan worden bronafzuiging of bevochtiging wordt toegepast. 
 
De commissie stelt voorop dat het aan de certificaathouder is om te bepalen wat de beste 
beschikbare asbestverwijderingsmethode is. Niet ter discussie staat dat in dit geval frezen 
de beste beschikbare asbestverwijderingsmethode was. Breuk van de asbesttoepassing 
kon niet worden voorkomen, zodat bronafzuiging of bevochtiging moest worden toege-
past. [Bezwaarmaker] heeft bronafzuiging toegepast. Aanvullend zijn de werknemers van 
[bezwaarmaker] beschermd door middel van individuele (persoonlijke) beschermings-
maatregelen.  
 
De auditor van [de CI] heeft tijdens de audit geconstateerd dat er geen adequate bron-
maatregelen werden genomen bij de verwijdering van de asbestbitumen. Middels de vol-
gens het werkplan gebezigde werkwijze - verwijderen van de asbesthoudende bitumen 
met behulp van een freesmachine met hierop puntafzuiging (stofzuiger) aangesloten - 
kwam ten tijde van de audit constant duidelijke emissie vrij. 
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De commissie volgt [de CI] niet in haar standpunt dat sprake is van een afwijking, omdat 
[bezwaarmaker] ervoor had kunnen kiezen om maar één freesmachine aan de stofzuiger 
aan te sluiten. Zoals gesteld is het aan [bezwaarmaker] om de beste beschikbare asbest-
verwijderingsmethode toe te passen. Artikel 43 van het Certificatieschema vereist niet dat 
maar één freesmachine wordt gekoppeld aan een asbeststofzuiger. Verder staat niet vast 
dat door twee freesmachines aan één stofzuiger te koppelen de emissie van asbest niet 
zoveel mogelijk werd voorkomen en dat door één freesmachine aan één stofzuiger te 
koppelen de emissie van asbest wel zoveel mogelijk zou worden voorkomen. Daarbij zij 
aangetekend dat niet de emissie van stof, maar de emissie van asbest zoveel mogelijk 
moet worden voorkomen. [Bezwaarmaker] heeft een asbeststofzuiger gebruikt met het 
grootste (beschikbare) vermogen.  
 
De commissie is van mening dat kan worden gesteld dat met de door [bezwaarmaker] 
toegepaste bronafzuiging de emissie van asbest zoveel mogelijk werd voorkomen en dat 
[bezwaarmaker] voldeed aan artikel 43, vierde lid, onder b, van het Certificatieschema. Van 
een afwijking is dus geen sprake. 
 
4. De commissie komt tot de conclusie dat, nu geen sprake is van een afwijking van artikel 
28, eerste lid, aanhef en onder b, en artikel 43, vierde lid, onder b, van het Certificatie-
schema het bestreden besluit niet in stand kan blijven en moet worden herroepen.  
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om een vergoeding op voet van artikel 7:15 van de Awb van de 
in de bezwaarfase gemaakte proceskosten.  
 
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 aan het be-
stuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Daarom dienen de proceskosten te worden ver-
goed.  
 
De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht en de 
daarbij behorende bijlage worden begroot op 2 punten voor het indienen van het be-
zwaarschrift en het verschijnen op de hoorzitting. De waarde per punt bedraagt € 525,- 
(gewichtsfactor 1).  
 
Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 1.050,- voor de kosten van door een derde be-
roepsmatig 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 in-

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

€ 1.050,- te vergoeden. 
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Dit advies is gegeven … 
 
Moergestel, 21 januari 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 
 


