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Het feit dat derden een verontreinigde steeg naast het werkgebied hadden betreden, 
betekende niet dat de DTA niet voortdurend toezicht hield op de uitvoering van de 
werkzaamheden en dat hij zijn werktaken niet zo organiseerde dat hij zo nodig 
voldoende snel kon ingrijpen in het containment en kon optreden bij incidenten of 
calamiteiten. 

 

 

BCA 2105 

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van  
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker]maakt bij e-mailbericht van 7 december 2020 bezwaar tegen het 
besluit van 2 december 2020 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 3 
december 2020 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] een verweerschrift d.d. 2 december 2021 
ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 11 
februari 2022 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. 
 

De gronden van bezwaar 

[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan: 
- De vraag die moet worden beantwoord is of het werkgebied het afgebakende 

gebied is waar saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd of het gebied zoals 
ingekaderd in het inventarisatierapport. [De CI] geeft hierop geen duidelijk 
antwoord. Sterker nog [de CI] schrijft nu ineens de afwijking uit op grond van artikel 
28, eerste lid, onder b, van het Certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatieschema). Het is vreemd dat 
[de CI] een afwijking schrijft met een bepaald artikel als grondslag en dan ineens 
wijzigt naar een ander artikel als er een moeilijke vraag wordt gesteld.  

- Daarnaast is het onduidelijk dat [de CI] in het bestreden besluit stelt dat 
[bezwaarmaker] tot en met 16 december 2020 de tijd heeft voor corrigerende 
maatregelen. Spreekt [de CI] hier dan over een herstelmaalregel voor de nu 
afgegeven afwijking met als grondslag artikel 28, eerste lid, onder b, van het 
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Certificatieschema of de reeds geschreven en goedgekeurde herstelmaatregel met 
als grondslag artikel 43, eerste lid, onder a en b, van het Certificatieschema? 

 

Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en 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 
deskundig toezichthouder asbest (DTA) wordt benoemd die 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 containment en kan 
optreden bij incidenten of calamiteiten. 

 

In artikel 70, eerste lid, van het 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 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 28, eerste lid, onder b, 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 oktober 2020 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan 
de Stevinstraat 1 te Heerhugowaard een projectaudit uitgevoerd. Tijdens de audit heeft 
de auditor vastgesteld dat een deel van het verontreinigde gebied niet was 
afgebakend met linten en borden en dat het gebied werd betreden door derden. De 
auditor heeft dit als een afwijking van artikel 43, eerste lid, onder a en b, van het 
Certificatieschema aangemerkt. 

 

Op basis van deze constatering heeft [de CI] het voornemen bekend gemaakt om het 

procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te schorsen.  

 

Bij e-mailbericht van 28 oktober 2020 heeft [bezwaarmaker] hiertegen een zienswijze 

ingediend. 

 

Naar aanleiding van het zienswijzeonderzoek heeft [de CI] geoordeeld dat een 

afwijking van artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema in 
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deze situatie passender is. Door de auditor is geconstateerd dat de verontreinigde 

steeg direct naast het werkgebied gedurende de audit werd betreden door derden, 

onder wie de auditor, en dat door de DTA hierop niet is ingegrepen. Bij het bestreden 

besluit heeft [de CI] daarom het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 3 december 

2020 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 

 

2. Met verwijzing naar haar adviezen BCA 18007 en BCA 19018 stelt de commissie 

voorop dat [de CI] bevoegd is om mede op basis van tijdens de zienswijzeprocedure 

nader bekend geworden feiten de afwijking vast te stellen. Deze afwijking kan 

verschillen van de eerder door de auditor en in het voorgenomen besluit aangegeven 

afwijking. Het Certificatieschema en de Awb verzetten zich niet tegen aanpassing van 

de wettelijke grondslag van de afwijking gedurende de procedure. Eerst in het besluit 

wordt de afwijking (definitief) vastgesteld. In bezwaar heeft [bezwaarmaker] (opnieuw) 

de mogelijkheid haar standpunt daarover in te brengen. 

 

Met de wijziging van de grondslag heeft [de CI] de vraag of het werkgebied het 

afgebakende gebied is waar saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd of het 

gebied zoals ingekaderd in het inventarisatierapport, onbeantwoord kunnen laten. 

 

3. 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 waarbij hij zijn werktaken zo organiseert, dat hij zo nodig voldoende 

snel kan ingrijpen in het containment en kan optreden bij incidenten of calamiteiten. 

 

Uit het auditrapport blijkt dat de auditor heeft vastgesteld dat de DTA conform artikel 
28, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema heeft gehandeld. Er is 
waargenomen dat de DTA zijn taken zo organiseert dat hij adequaat toezicht kon 
houden en voldoende snel kon ingrijpen. 

 

In het bestreden besluit stelt [de CI] dat de DTA niet heeft ingegrepen toen de 
verontreinigde steeg direct naast het werkgebied werd betreden door derden. Naar 
het oordeel van de commissie leidt deze stellingname van [de CI] er niet toe dat sprake 
is van een afwijking van artikel 28, eerste lid, aanhef en onder b, van het 
Certificatieschema. Het feit dat derden een verontreinigde steeg naast het werkgebied 
hadden betreden, betekende niet dat de DTA niet voortdurend toezicht hield op de 
uitvoering van de werkzaamheden en dat hij zijn werktaken niet zo organiseerde dat 
hij zo nodig voldoende snel kon ingrijpen in het containment en kon optreden bij 
incidenten of calamiteiten. De auditor heeft vastgesteld dat de DTA daaraan wel 
voldeed.  
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De commissie concludeert dat de gestelde afwijking van artikel 28, eerste lid, aanhef 
en onder b, van het Certificatieschema niet is komen vast te staan. Het bestreden 
besluit kan daarom niet in stand blijven en moet worden herroepen. 

 

[De CI] heeft geen duidelijkheid gegeven op de door [bezwaarmaker] gestelde vraag of 

de door haar genomen corrigerende maatregelen voor de afwijking op artikel 28, 

eerste lid, onderdeel b, van het Certificatieschema ook als passend worden beschouwd 

voor de afwijking van artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema. Nu de 

commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen, vervalt daarmee ook de 

verplichting om corrigerende maatregelen te nemen. 

 

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, 17 februari 2022. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris    de voorzitter  

 


