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De auditor heeft geconstateerd dat niet is aangetoond en niet is vastgelegd en gemotiveerd in het logboek 
dat de onderdruk van 20 Pascal technisch niet uitvoerbaar was. Of de auditor dit al dan niet aan de DTA 
heeft gevraagd, doet niet af aan deze constatering. Het feit dat [bezwaarmaker] dat wel zou hebben 
vastgelegd en gemotiveerd in een ander deel van het werkplan, namelijk bij de afwijkingen, doet ook niet af 
aan de afwijking van artikel 43, eerste lid, aanhef en onder h, van het Certificatieschema.  

 
 

BCA 20010 

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van  
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij ongedateerde brief bezwaar tegen het besluit van 14 augustus 2020 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 17 augustus 2020 
voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 12 november 2020 een verweerschrift ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 18 december 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 ten aanzien van de 
ontvankelijkheid stelt, zodat het bezwaar ontvankelijk is. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 

- Tijdens de audit heeft de auditor geen enkele keer gevraagd waar de deskundig toezichthouder 
asbestverwijdering (DTA) in het werkplan heeft vermeld dat het behalen van de onderdruk van ten minste 
20 Pascal niet technisch uitvoerbaar was. De auditor concludeert zelf door middel van een foto uit het 
logboek dat dit niet is genoteerd. Als dit tijdens de audit wel was benoemd door de auditor dan had de DTA 
kunnen aantonen waar hij dit wel degelijk in het werkplan had opgenomen. Namelijk bij de afwijkingen 
omdat de tekst te groot was om dit in het logboek te vermelden. Bij het opstellen van het werkplan is al 
opgenomen dat het aannemelijk was dat de onderdrukwaarde van 20 Pascal bij sanering van de bron niet 
(meer) zou worden gehaald. 

- Op een foto van de auditor is te zien dat er wel degelijk adequaat is opgetreden en dat de onderdruk 
significant toeneemt als achter de bron gaten en kieren worden dichtgeplakt, maar dat het niet mogelijk 
was om iedere kier dicht te plakken. De bron was aan de buitenzijde afgeplakt. De lekkage betrof de spouw. 
Omdat de verwijderde bron anders buiten het containment zou vallen, was het dichtplakken van de kieren 
in de spouw niet mogelijk. Anders zou emissie naar mens en milieu het gevolg zijn. 

- Er bestond geen open verbinding met de buitenlucht. Het gat is duidelijk afgeplakt met tape en folie.  
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- Uit het onderdrukoverzicht van de gebruikte monitor blijkt dat de onderdruk oploopt nadat gaten en kieren 
waren dichtgeplakt die voorafgaand aan de sanering nog niet dichtgeplakt konden worden omdat de bron 
ervoor zat. De tijden op de uitdraai staan verkeerd door een foutieve instelling. 

 

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). 

 
Artikel 43, derde lid, aanhef en onder h, van het Certificatieschema bepaalt dat, indien een containment wordt 
toegepast, besloten en afgeschermde ruimten op de juiste onderdruk worden beproefd. Het containment 
voldoet aan de volgende eisen: 

h. indien bij aanvang van of tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden niet voldaan wordt aan de eis van 
20 Pascal onderdruk worden de werkzaamheden niet aangevangen of worden zij gestaakt en worden de 
oorzaken opgespoord en maatregelen genomen voordat de asbestverwijderingswerkzaamheden worden 
begonnen of hervat. Indien deze maatregelen nog steeds niet leiden tot een onderdruk van ten minste 20 
Pascal kan, alleen indien de certificaathouder kan aantonen dat 20 Pascal technisch niet uitvoerbaar is, van 
deze eis worden afgeweken, mits dit is vastgelegd en is gemotiveerd in het logboek.  

 

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 43, derde 
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. 
 
De beoordeling  

1. Op 26 mei 2020 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan de Kerkstraat 50 te 
Voorburg een projectaudit uitgevoerd. Tijdens de audit heeft de auditor – voor zover hier van belang – 
geconstateerd dat er in het containment op huisnummer 50 en het containment op de zolder van huisnummer 
48 niet werd voldaan aan de eis van 20 Pascal onderdruk zowel bij de start als bij de gehele sanering. In het 
logboek is niks vermeld van de reden of eventuele herstelmaatregelen. De DTA gaf wel aan enige 
herstelmaatregelen te hebben getroffen. Op de registratie van het containment bleken dit geen adequate 
maatregelen te zijn. 

 

[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 43, eerste lid, onder h, van het 
Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 17 
augustus 2020 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 

2. Op grond van artikel 43, eerste lid, aanhef en onder h, van het Certificatieschema worden, indien bij aanvang 
van of tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden niet voldaan wordt aan de eis van 20 Pascal onderdruk, 
de werkzaamheden niet aangevangen of worden zij gestaakt en worden de oorzaken opgespoord en 
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maatregelen genomen voordat de asbestverwijderingswerkzaamheden worden begonnen of hervat. Indien 
deze maatregelen nog steeds niet leiden tot een onderdruk van ten minste 20 Pascal kan, alleen indien de 
certificaathouder kan aantonen dat 20 Pascal technisch niet uitvoerbaar is, van deze eis worden afgeweken, 
mits dit is vastgelegd en is gemotiveerd in het logboek. 

 

Niet in geschil is dat bij de asbestverwijdering niet aan de eis van 20 Pascal werd voldaan. [Bezwaarmaker] stelt 
zelfs dat vooraf, al tijdens het opstellen van het werkplan, is vermeld dat aannemelijk was dat de onderdruk 
van ten minste 20 Pascal niet behaald zou worden bij verwijdering van de bron. [De CI] stelt terecht dat 
[bezwaarmaker] onder deze omstandigheden in beginsel de werkzaamheden niet had mogen aanvangen. 
 

Van de eis van 20 Pascal onderdruk kan worden afgeweken, als de certificaathouder kan aantonen dat 20 
Pascal technisch niet uitvoerbaar is en dit is vastgelegd en is gemotiveerd in het logboek.  

De auditor heeft geconstateerd dat niet is aangetoond en niet is vastgelegd en gemotiveerd in het logboek dat 
de onderdruk van 20 Pascal technisch niet uitvoerbaar was. Of de auditor dit al dan niet aan de DTA heeft 
gevraagd, doet niet af aan deze constatering. Het feit dat [bezwaarmaker] dat wel zou hebben vastgelegd en 
gemotiveerd in een ander deel van het werkplan, namelijk bij de afwijkingen, doet ook niet af aan de afwijking 
van artikel 43, eerste lid, aanhef en onder h, van het Certificatieschema.  

 

3. De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] terecht heeft vastgesteld dat de tijdens de audit op 26 mei 
2020 geconstateerde feiten afwijkingen van artikel 43, eerste lid, onder h, 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 voor een termijn van 90 dagen. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie geen bijzondere 
omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijkingen zou moeten terugschalen of geen sanctie zou moeten 
opleggen of 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, 5 januari 2021. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris      de voorzitter 


