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Wanneer de machinist van de verreiker met een cabine en filteroverdruk-installatie een pak en 

masker draagt in de cabine, wordt deze verreiker niet gebruikt overeenkomstig het doel dat de 

cabine met filteroverdruk-installatie van de verreiker heeft. In dat geval kunnen asbestvezels die zich 

op het pak en masker van de machinist bevinden zich verspreiden in de cabine. 

 
 
BCA 20009 
 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van  

[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 

[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 2 april 2020 bezwaar tegen het besluit van 17 maart 2020 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 12 oktober 2020 een verweerschrift 

ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 15 januari 2021 

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: 

- De filteroverdrukinstallatie staat tijdens de werkzaamheden niet eens aan en is enkel op de 

verreiker gebouwd om te voldoen aan artikel 33, zevende lid, van het Certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatieschema). 

- [Bezwaarmaker] heeft in de periode van 2010-2016 kleine verreikers aangeschaft om de 

werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren.  

Begin 2017 is een filteroverdrukinstallatie op iedere machine met cabine verplicht gesteld. Voor 

de verreikers van [bezwaarmaker] had dat geen zin, omdat de machinisten met pak en masker in 

de verreiker zitten en daardoor altijd beschermd zijn. Nadat [bezwaarmaker] een afwijking had 

gekregen, heeft zij toch filterdrukinstallaties op de machines gebouwd.  
In de periode van 2017 tot 18 februari 2020 doet [de CI] diverse inspectiebezoeken en roemt de 

manier van werken van [bezwaarmaker]. Geen kwaad woord over kleine verreikers die worden 
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bestuurd door machinisten met pak en masker. 

Op 18 februari 2020 besluit [de CI] een afwijking vast te stellen op basis van artikel 33, vijfde lid, 

van het Certificatieschema zonder dat de norm is gewijzigd.  

- Uit de correspondentie met betrokken partijen blijkt dat de Inspectie SZW de machine als een 

hulpmiddel ziet en niet gaat handhaven.  

Ascert ziet geen bezwaar in het gebruik maken van pak en masker in de cabine. Er wordt voldaan 

aan artikel 33, zevende lid, van het Certificatieschema. Nergens staat dat de filterinstallatie ook 

aan moet staan.  

[De CI] houdt zich oppervlakkig en handhaaft artikel 33, zevende lid, van het Certificatieschema 

alleen zoals het er staat.  

 

Het wettelijk kader 

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het Certificatieschema. 

 

Artikel 33, vijfde lid, van het Certificatieschema bepaalt dat het asbestverwijderingsbedrijf ervoor 

zorgt dat de arbeidsmiddelen voor het uitvoeren van asbestverwijdering naar behoren worden 

gebruikt en worden onderhouden. 

 

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 33, vijfde 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. 

 

Artikel 73, eerste lid, van het Certificatieschema bepaalt dat de certificerende instelling slechts kan 

afwijken van de bepalingen in deze bijlage en bijlage 2, indien naar haar oordeel 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 zwaarwegende aard. 
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De beoordeling  

1. Op 18 februari 2020 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan het [adres] 

een projectaudit uitgevoerd. Tijdens de audit heeft de auditor geconstateerd dat de verreiker met 

overdrukcabine niet naar behoren werd gebruikt. Het doel van de machine met overdruk is het 

voorkomen van het binnenkomen van asbestvezels in de cabine en hiermee voorkomen van 

blootstelling van de machinist. Dit doel werd volgens de auditor niet bereikt doordat in het 

werkgebied de overdrukcabine met pak en masker werd betreden en verlaten. 

 

[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 33, vijfde lid, van het 

Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit aan [bezwaarmaker] een formele 

waarschuwing gegeven. 

 

2. Op grond van artikel 33, vijfde lid, van het Certificatieschema zorgt het asbestverwijderingsbedrijf 

ervoor dat de arbeidsmiddelen voor het uitvoeren van asbestverwijdering naar behoren worden 

gebruikt en worden onderhouden. 

 

In het bestreden besluit en het verweerschrift stelt [de CI] dat een verreiker met een 

filteroverdrukinstallatie een bijzonder doel heeft, namelijk het voorkomen van het binnenkomen van 

asbestvezels in de cabine en blootstelling van de machinist hieraan.  

 

De commissie volgt [de CI] in haar standpunt dat, wanneer de machinist van de verreiker met een 

cabine en filteroverdrukinstallatie een pak en masker draagt in de cabine, deze verreiker niet wordt 

gebruikt overeenkomstig het doel dat de cabine met filteroverdrukinstallatie van de verreiker heeft. 

In dat geval kunnen asbestvezels die zich op het pak en masker van de machinist bevinden zich 

verspreiden in de cabine. 

 
Het feit dat [bezwaarmaker] de filteroverdrukinstallatie enkel op de verreiker heeft gebouwd om te 

voldoen aan het Certificatieschema en niet aanzet tijdens de werkzaamheden, doet er niet aan af dat 

de verreiker met cabine en filteroverdrukinstallatie niet naar behoren werd gebruikt. 

 
Het enkele feit dat [de CI] bij [bezwaarmaker] tot het moment van het vaststellen van deze afwijking 

van artikel 33, vijfde lid, van het Certificatieschema niet eerder een afwijking van dit artikellid heeft 

vastgesteld, maakt niet dat [de CI] niet meer bevoegd zou zijn een afwijking vast te stellen en een 

waarschuwing te geven. [De CI] heeft op de hoorzitting toegelicht dat zij eerder artikel 33, vijfde lid, 

van het Certificatieschema anders interpreteerde, maar door toedoen van de Raad voor Accreditatie 

haar interpretatie heeft gewijzigd. 

 
Ook als de Inspectie SZW de machine als een hulpmiddel ziet en niet gaat handhaven en Ascert 

geen bezwaar ziet in het gebruik maken van een pak en masker in de cabine, blijft [de CI] het 

bevoegde bestuursorgaan dat zelfstandig besluit om een afwijking vast te stellen en al dan niet tot 

handhaving van een afwijking over te gaan.  
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3. Uit het verhandelde op de hoorzitting is echter gebleken dat [de CI] haar interpretatiewijziging van 

artikel 33, vijfde lid, van het Certificatieschema pas op maandag 17 februari 2020 om 17.45 uur aan 

[bezwaarmaker] heeft bekend gemaakt. Vervolgens heeft [de CI] daags daarna op 18 februari 2020 

de afwijking vastgesteld. Daardoor kon [bezwaarmaker] niet meer aan (de gewijzigde interpretatie 

van) artikel 33, vijfde lid, van het Certificatieschema voldoen, anders dan door de asbestverwijdering 

te stoppen.  

 

Naar het oordeel van de commissie is in dit geval sprake van bijzondere omstandigheden om van 

handhaving af te zien. Nu [de CI] bekend was met de werkwijze van [bezwaarmaker] en deze 

werkwijze jarenlang heeft toegestaan, kon zij niet op zo’n korte termijn overgaan tot het vaststellen 

van een afwijking en het geven van een formele waarschuwing. [de CI] had [bezwaarmaker] een 

redelijke overgangstermijn moeten bieden om haar werkwijze aan te passen.  

 

4. De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] terecht heeft vastgesteld dat de tijdens de audit 

op 18 februari 2020 geconstateerde feiten een afwijking van artikel 33, vijfde lid, van het 

Certificatieschema opleveren. 

 

Zoals hiervoor is aangegeven is echter sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de 

CI] van een waarschuwing moet afzien. 

 

5. Ten overvloede overweegt de commissie het volgende. Gebleken is dat [de CI] haar interpretatie 

van artikel 33, vijfde lid, van het Certificatieschema heeft gewijzigd. [Bezwaarmaker] stelt dat de 

Inspectie SZW het artikellid niet handhaaft en dat Ascert geen bezwaar ziet in het gebruik maken van 

een pak en masker in de cabine. [Bezwaarmaker], [de CI] of Ascert zouden de kwestie aan het 

Centraal College van Deskundigen kunnen voorleggen om de norm te verduidelijken of aan te 

passen. 

 

Het advies 

De commissie adviseert [de CI] het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te 

herroepen middels intrekking. 

 

Dit advies is gegeven door …. 

 

Moergestel, 26 januari 2021. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris      de voorzitter 


