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De artikelen 33, zesde lid, en 34, derde lid, van het Certificatieschema bepalen niet dat 
de keuringscertificaten op de projectlocatie aanwezig moeten zijn. Een dergelijke 
verplichting is in deze artikelen niet te lezen. 
Hoewel artikel 41, eerste lid, onder a, van het Certificatieschema naar een 
keuringsbewijs verwijst, volgt daaruit niet dat het keuringsbewijs ook op locatie 
aanwezig moet zijn. Voldoende is dat de DTA controleert, waarborgt en toezicht houdt 
dat de arbeidsmiddelen voorzien zijn van een geldig keuringsbewijs. De controle kan 
digitaal plaatsvinden. 

Een verruimde uitleg van de genoemde artikelen tot het op de projectlocatie 
aanwezig hebben van de keuringscertificaten is in strijd met het aan artikel 5:4, 
tweede lid, van de Awb ten grondslag liggende legaliteitsbeginsel. 

 

 

BCA 2103 

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van  
[bezwaarmaker] 
 
De bezwaren 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 2 maart 2021 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 15 februari 2021 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen.  
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] een verweerschrift ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 23 
april 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 (Awb) ten 
aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat het bezwaar ontvankelijk is. 

 

De gronden van bezwaar 

[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan: 

- Artikelen 33, zesde lid, 34, derde lid, en 41, eerste lid, onder a, van het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema)- keuringstermijn masker Berting.  
De artikelen 33, zesde lid, en 34, derde lid, van het Certificatieschema bepalen enkel 
dat de persoonlijke beschermingsmiddelen gekeurd moeten zijn en niet dat het 
keuringscertificaat op de projectlocatie aanwezig moet zijn. De keuringstermijnen 
waren nog niet verstreken. 
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Een masker zoals hier aan de orde is een persoonlijk beschermingsmiddel en valt 
onder hoofdstuk 8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en niet onder hoofdstuk 
7 waarop artikel 33, zesde lid, van het Certificatieschema betrekking heeft. 
Artikel 41, eerste lid, onder a, van het Certificatieschema verwijst wel naar een 
keuringsbewijs. Daaruit volgt niet dat het keuringsbewijs ook op locatie aanwezig 
moet zijn. De controle kan ook digitaal plaatsvinden, zoals in dit geval middels de 
KIWA Werkplanner. 

- Artikel 34, tweede lid, van het Certificatieschema – niet goed geschoren. 
De gestelde afwijking is onvoldoende onderbouwd. Er zijn geen foto’s of andere 
bewijsmiddelen waaruit de gestelde baardgroei blijkt. De betreffende medewerker 
heeft voorafgaand aan de werkzaamheden getest of zijn masker voldoende sloot. 
Dat bleek het geval. Daaruit blijkt dat de baardgroei minimaal was en dat conform 
het facefittestcertificaat werd gewerkt. 

- Artikel 41, eerste lid, onder e, van het Certificatieschema – maat masker. 
De heer [naam] moet een masker met maat M gebruiken. De maat van het masker 
was onjuist ingevuld op het certificaat door [naam bedrijf]. Volgens [de CI] is er 
desondanks sprake van een afwijking, omdat het certificaat op juistheid had moeten 
worden gecontroleerd. Dat staat echter niet in artikel 41, eerste lid, onder e, van het 
Certificatieschema. Daar staat dat het persoonlijk beschermingsmiddel passend 
moet zijn en dat was het geval. 

 

Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 

 

Artikel 33, zesde lid, van het Certificatieschema  

6. De keuring van de arbeidsmiddelen die op basis van hoofdstuk 7 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking gesteld worden voor 
asbestverwijdering vindt plaats overeenkomstig de criteria en frequentie van bijlage 
1. 

 

Artikel 34, tweede en derde lid, van het Certificatieschema  

2. Het asbestverwijderingsbedrijf controleert of de DAV-1, DAV-2 en DTA hun 
persoonlijke adembeschermingsmiddelen overeenkomstig de instructie, bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel e, gebruiken.  

3. De keuring van de adembeschermingsmiddelen die op basis van hoofdstuk 8, 
afdeling 1, van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking gesteld worden 
vindt plaats overeenkomstig de criteria en frequentie van bijlage 1. 

 

 
Artikel 41, eerste lid, aanhef en onder a en e, onder 2°, van het Certificatieschema  

1. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt ervoor dat de DTA tijdens de 
asbestverwijdering op de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt 
dat: 
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a. de asbestgerelateerde arbeidsmiddelen goed functioneren en zijn voorzien van 
een geldig keuringsbewijs; 

e. de personen die het asbest verwijderen: 
2°. werken met een passend adembeschermingsmiddel. 

 
Artikel 70, eerste, tweede, derde, aanhef en onder a, en zevende lid, van het 
Certificatieschema  

1. Indien de certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één meer 
bepalingen, is sprake van een afwijking en wordt het procescertificaat van de 
certificaathouder door de certificerende instelling ingetrokken, onvoorwaardelijk 
geschorst voor 30 dagen, voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen of 
geeft de certificerende instelling de certificaathouder een waarschuwing. 

2. De certificerende instelling volgt bij het toepassen van het eerste lid de categorie-
indeling van afwijkingen, zoals opgenomen in bijlage 2. 

3. Bij het toepassen van het eerste en tweede lid worden de volgende verzwaringen 
toegepast: 
a. indien de certificerende instelling tijdens de beoordeling op een projectlocatie 

drie of meer afwijkingen uit categorie III dan wel categorie IV constateert, worden 
deze drie of meer afwijkingen beschouwd als zijnde één afwijking uit de 
naastgelegen zwaardere categorie. 

7. Het procescertificaat wordt voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen in 
geval van een categorie II-afwijking. 

  
De beoordeling  

1. Op 15 januari 2021 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan de 
Spaanderstraat 165 te Berghem een projectaudit uitgevoerd. Tijdens de audit heeft de 
auditor een zevental afwijkingen van het Certificatieschema geconstateerd. 

 

Bij brief van 16 januari 2021 heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] meegedeeld dat tijdens 
de audit zes categorie III-afwijkingen zijn vastgesteld die overeenkomstig artikel 70, 
derde lid, van het Certificatieschema zijn verzwaard naar een categorie II-afwijking. 
Daarom is [de CI] voornemens het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
voorwaardelijk te schorsen voor de duur van maximaal 90 dagen. [Bezwaarmaker] 
wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. 

 

Op 28 januari 2021 heeft [bezwaarmaker] haar zienswijze ingebracht. 

 

Bij het bestreden besluit heeft [de CI] geconcludeerd dat de zes categorie III-
afwijkingen terecht zijn vastgesteld en blijven gehandhaafd. 

 

2. De commissie merkt allereerst op dat [de CI] in het bestreden besluit niet 
uitdrukkelijk een sanctie heeft opgenomen. Verder ontbreekt in strijd met artikel 3:47, 
tweede lid, van de Awb de wettelijke grondslag van het besluit.  
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Uit het besluit gelezen in samenhang met het voorgenomen besluit, zoals dat bij brief 
van 16 januari 2021 aan [bezwaarmaker] is meegedeeld, kan worden afgeleid dat [de CI] 
het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk heeft geschorst voor de duur 
van maximaal 90 dagen. Artikel 70, zevende lid, van het Certificatieschema biedt 
daarvoor de wettelijke grondslag. 

 

3. Aan het bestreden besluit heeft [de CI] de volgende zes categorie III-afwijkingen van 
het Certificatieschema ten grondslag gelegd: 

- afwijking van artikel 36 onder b; 
- afwijking van artikel 34, tweede lid; 
- afwijking van artikel 34, derde lid; 
- afwijking van artikel 41, eerste lid, onder a; 
- afwijking van artikel 41, eerste lid, onder e; 
- afwijking van artikel 43, derde lid. 
 

[Bezwaarmaker] merkt terecht in haar bezwaar op dat de gestelde afwijking van artikel 
36, onder b, een vergissing is en moet zijn afwijking 33, zesde lid, van het 
Certificatieschema. 

 

In het verweerschrift (onder 6) wordt gesteld het bestreden besluit van 15 februari 2021 
een verschrijving bevat. Op pagina 2 daarvan staat namelijk dat de afwijking van artikel 
43, derde lid, van het Certificatieschema een categorie III-afwijking is. Dit is onjuist en 
moet een categorie II-afwijking zijn. Tijdens de hoorzitting is namens [de CI] 
aangegeven dat de afwijking van artikel 43, derde lid, van het Certificatieschema komt 
te vervallen.  

 

Dit betekent dat aan de voorwaardelijke schorsing nog vijf categorie III-afwijkingen van 
het Certificatieschema ten grondslag liggen, namelijk: 

- afwijking van artikel 33, zesde lid; 
- afwijking van artikel 34, tweede lid; 
- afwijking van artikel 34, derde lid; 
- afwijking van artikel 41, eerste lid, onder a; 
- afwijking van artikel 41, eerste lid, onder e. 
 

4. Artikelen 33, zesde lid, 34, derde lid, en 41, eerste lid, onder a, van het 
Certificatieschema - keuringstermijn masker [naam]. 

 
Op grond van de artikelen 33, zesde lid, en 34, derde lid, van het Certificatieschema 
moeten de arbeidsmiddelen en adembeschermingsmiddelen overeenkomstig de 
criteria en frequentie van bijlage 1 gekeurd zijn. 

 

Op grond van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema zorgt 
het asbestverwijderingsbedrijf ervoor dat de DTA tijdens de asbestverwijdering op de 
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projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt dat de asbestgerelateerde 
arbeidsmiddelen goed functioneren en zijn voorzien van een geldig keuringsbewijs. 

 

Vaststaat dat de keuringstermijnen van het masker van de DAV-2, de heer [naam], nog 
niet waren verstreken.  
 

[Bezwaarmaker] voert terecht aan dat de artikelen 33, zesde lid, en 34, derde lid, van 
het Certificatieschema niet bepalen dat de keuringscertificaten op de projectlocatie 
aanwezig moeten zijn. Een dergelijke verplichting is in deze artikelen niet te lezen. 
 

Ook stelt [bezwaarmaker] terecht dat, hoewel artikel 41, eerste lid, onder a, van het 
Certificatieschema naar een keuringsbewijs verwijst, daaruit niet volgt dat het 
keuringsbewijs ook op locatie aanwezig moet zijn. Voldoende is dat de DTA controleert, 
waarborgt en toezicht houdt dat de arbeidsmiddelen voorzien zijn van een geldig 
keuringsbewijs. De controle kan digitaal plaatsvinden, zoals in dit geval middels de 
KIWA Werkplanner. Hieraan heeft de DTA voldaan. 
 
Een verruimde uitleg van de genoemde artikelen tot het op de projectlocatie aanwezig 
hebben van de keuringscertificaten is in strijd met het aan artikel 5:4, tweede lid, van 
de Awb ten grondslag liggende legaliteitsbeginsel. Het in artikel 5:4 van de Awb 
neergelegde legaliteitsbeginsel houdt onder meer in dat tegen een gedraging alleen 
handhavend kan worden opgetreden indien deze vooraf bij wettelijk voorschrift als 
verboden gedraging is omschreven. Hierbij geldt dat de verboden gedraging 
nauwkeurig, duidelijk en ondubbelzinnig geformuleerd moet zijn. De commissie 
verwijst naar haar adviezen BCA 18005, BCA 18006 en BCA 19012 BCA 20003 en de 
uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 7 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:976. 

 
De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] ten onrechte afwijkingen van de 
artikelen 33, zesde lid, 34, derde lid, en 41, eerste lid, onder a, van het Certificatieschema 
heeft vastgesteld. 

 

5. Artikel 34, tweede lid, van het Certificatieschema - niet goed geschoren.  
 
 

Op grond van artikel 34, tweede lid, van het Certificatieschema controleert het 
asbestverwijderingsbedrijf of de DAV-1, DAV-2 en DTA hun persoonlijke 
adembeschermingsmiddelen overeenkomstig de instructie, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel e, gebruiken.  

 
Tijdens de audit is vastgesteld dat de DTA, de heer [naam], zijn masker in strijd met de 
instructie gebruikte. Hij droeg het masker, terwijl hij niet glad was geschoren. Hij had 
een baardgroei van enkele dagen. 
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Volgens de instructie mag er geen baardgroei zijn op plaatsen waar het masker moet 
aansluiten op het gezicht. De fit van het masker is alleen gegarandeerd wanneer de 
persoon ook glad geschoren is tijdens het werk.  

 

In de zienswijze en tijdens de hoorzitting is door [bezwaarmaker] erkend dat de heer 
[naam] zich een dag niet had geschoren. 

 

Alhoewel aan [bezwaarmaker] moet worden toegegeven dat de afwijking beter had 
kunnen worden onderbouwd, staat de afwijking genoegzaam vast. 

 

Naar het oordeel van de commissie is de afwijking voldoende onderbouwd. De 
afwijking van artikel 34, tweede lid, van het Certificatieschema is terecht vastgesteld. 

 
Tijdens de hoorzitting is namens [de CI] gesteld, dat de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) het maken van een foto niet toestaat. Daardoor kon de 
afwijking niet beter worden onderbouwd.  
De commissie volgt [de CI] niet in haar standpunt dat er geen foto’s mochten worden 
genomen van de baardgroei. De auditor had de heer [naam] daarvoor vooraf expliciet 
toestemming kunnen vragen. Verder had een foto van een beperkt deel van het 
gezicht kunnen worden gemaakt, waardoor de heer [naam] (verder) onherkenbaar 
bleef. Voor zover de verwerking van een persoonsgegeven noodzakelijk is voor de 
vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de 
uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke 
(wettelijke plicht) is opgedragen, hoeft geen sprake te zijn van strijd met 
(Uitvoeringswet) AVG en is dit eerder te beschouwen als een gerechtvaardigde 
grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoal hiervan sprake zou zijn (een 
herkenbare foto van een gezicht). 

 

6. Artikel 41, eerste lid, onder e, van het Certificatieschema – maat masker. 
 

Op grond van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder e, onder 2°, van het 
Certificatieschema zorgt het asbestverwijderingsbedrijf ervoor dat de DTA tijdens de 
asbestverwijdering op de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt dat 
de personen die het asbest verwijderen, werken met een passend 
adembeschermingsmiddel. 

 

Tijdens de audit is geconstateerd dat de DAV-2, de heer [naam], tijdens de 
asbestverwijderingswerkzaamheden gebruik maakte van een masker Vision 2 maat M. 
Volgens de fittest moest hij gebruik maken van een masker Vision 2 maat M/L.  

 

Volgens [bezwaarmaker] was het masker Vision 2 maat M passend, maar was de maat 
van het masker onjuist ingevuld op het certificaat door G-NED B.V. 
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De commissie is van mening dat de DTA in dit geval onvoldoende heeft gecontroleerd, 
gewaarborgd en toezicht gehouden dat de heer [naam] met een masker werkte dat 
volgens de facefittest voor hem passend was. Dat achteraf bleek dat het gebruikte 
masker maat M passend was voor de DAV maakt dat niet anders. De DTA had het 
verschil tussen de maat op het certificaat en de maat van het masker moeten 
opmerken. Voordat de heer [naam] aan de asbestverwijderingswerkzaamheden begon, 
had duidelijk moeten zijn of het masker de verkeerde maat had, of het certificaat een 
onjuistheid bevatte.  

 

Door [de CI] is terecht een afwijking van artikel 41, eerste lid, aanhef en onder e, onder 
2°, van het Certificatieschema vastgesteld. 

 

7. De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] ten onrechte de afwijkingen van de 
artikelen 33, zesde lid, 34, derde lid, en 41, eerste lid, onder a, van het Certificatieschema 
heeft vastgesteld.  
 
Doordat [de CI] de afwijking van artikel 43, derde lid, van het Certificatieschema laat 
vervallen, resteren nog de afwijkingen van de artikelen 34, tweede lid, en 41, eerste lid, 
onder e, van het Certificatieschema. Deze laatste twee categorie III-afwijkingen heeft 
[de CI] terecht vastgesteld. 
 
Nu sprake is van twee categorie III-afwijkingen, doet de situatie van drie of meer 
categorie III-afwijkingen op een projectlocatie in artikel 70, derde lid, onder a van het 
Certificatieschema zich niet voor. Van verzwaring naar een categorie II-afwijking is 
geen sprake.  
 
De commissie komt tot de conclusie dat, anders dan [de CI] heeft vastgesteld, geen 
sprake is van een geëscaleerde categorie II-afwijking en [de CI] niet bevoegd is het 
procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te schorsen. Het bestreden 
besluit dient te worden herroepen. [De CI] dient te volstaan met een waarschuwing op 
grond van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema.  
 

De proceskosten 
[Bezwaarmaker] vraagt om een vergoeding van de proceskosten voor deze 
bezwaarschriftenprocedure. 
 
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 bestreden besluit moet worden herroepen. Daarom 
moeten de proceskosten worden vergoed. 
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De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht en 
de daarbij behorende bijlage worden begroot op 1 punt voor het indienen van het 
bezwaarschrift. De waarde per punt bedraagt € 534,- (gewichtsfactor 1). 

 
Dit resulteert in een totaalbedrag van € 534,- voor de kosten van door een derde 
beroepsmatig 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; 
2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar voor een bedrag van € 

534,- te vergoeden. 
 
Dit advies is gegeven ... 

 
Moergestel, 6 mei 2021. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris    de voorzitter 


