
 

 

 

 

 

 
 

 
Postbus 24 
5066 ZG Moergestel 
 
info@ascert.nl 
 

 

 

 

Met verwijzing naar haar adviezen BCA 17007 en BCA 17010 stelt de 
commissie voorop dat een certificerende instelling in beginsel mag uitgaan 
van de juistheid van een rapport van een auditor, tenzij tegenbewijs noopt 

tot afwijking van dit uitgangspunt.  
De in het werkplan voorgeschreven veiligheidsmaatregelen zijn niet 

uitgevoerd. De DTA heeft niet dan wel onvoldoende gecontroleerd, 
gewaarborgd en toezicht gehouden. Het asbestverwijderingsbedrijf heeft 
er niet voor gezorgd dat dat wel gebeurde. Het feit dat de in het werkplan 

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen niet zijn uitgevoerd, moet aan het 
asbestverwijderingsbedrijf worden toegerekend.  

 
 
BCA 19024  

 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake de bezwaren van 

[bezwaarmaker] 
 
De bezwaren  

[Bezwaarmaker] maakt bij brieven van 11 oktober 2019 bezwaar tegen het besluit 
van 2 september 2019 van [de CI]. 

Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 
 

De procedure 
Naar aanleiding van de bezwaren heeft [de CI] bij brief van 26 november 2019 een 

verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 

7 februari 2020 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij 
dit advies gevoegd.  

 
Voor het verzoek om uitstel van de hoorzitting en de reactie van de commissie 
daarop wordt verwezen naar wat daarover is opgenomen in advies BCA 19023.  

 

De ontvankelijkheid 
De bezwaarschriften voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb) ten aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat de bezwaren ontvankelijk 
zijn. 

 

De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- [Nummer]-III/01 - artikel 41, eerste lid, onder e, ten vierde, van het 

Certificatieschema voor de Proces-certificaten Asbestinventarisatie en 
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Asbestverwijdering (Certificatieschema). 

Door [de CI] is niet aangetoond dat de bedoelde persoon die op de foto in 
bijlage 2 van het bestreden besluit zichtbaar is, daadwerkelijk bezig was met het 
verwijderen van asbest. De persoon in kwestie hanteert geen 

verwijderingsgereedschap, geen verwijderd asbesthoudend materiaal voordat dit 
wordt verpakt, geen verpakkingsmaterialen waarmee asbesthoudend materiaal 

wordt verpakt, geen verwijderd asbesthoudend materiaal nadat dit is verpakt en 
geen reinigingsgereedschap. 

- [Nummer]-III/02 - artikel 41, eerste lid, onder i, van het Certificatieschema. 

Door [de CI] is niet aangetoond dat de dakrand hoger is dan 2,5 meter en dat 
hierdoor sprake is van valgevaar volgens artikel 3.16, tweede lid, van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Voorts dient te worden meegenomen dat de 
dakdelen waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd, waren voorzien van 
een planken dakbeschot waardoor geen sprake was van valgevaar volgens 

artikel 3.16, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.  
 

Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 
 

Artikel 41, eerste lid, onder e, ten vierde, van het Certificatieschema bepaalt dat 
het asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat de DTA tijdens de 

asbestverwijdering op de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt 
dat de personen die het asbest verwijderen werken met andere 
beschermingsmiddelen, waaronder in ieder geval beschermende kleding en 

veiligheidsschoeisel. 
Artikel 41, eerste lid, onder i, van het Certificatieschema bepaalt dat het 

asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat de DTA tijdens de asbestverwijdering 
op de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt dat de 
veiligheidsmaatregelen die in het werkplan zijn voorgeschreven passend zijn 

uitgevoerd en resulteren in een beheerste situatie. 
 

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 41, eerste lid, onder e, en 
artikel 41, eerste lid, onder i, 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. 
  

De beoordeling  
1. Op 17 juli 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] 
aan de Tilburgseweg 48 te Moergestel een projectaudit uitgevoerd.  
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Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat de DAV-2, de heer [naam], 

geen veiligheidsschoeisel droeg.  
Verder is geconstateerd dat veiligheidsmaatregelen, zoals opgenomen in het 
werkplan, niet werden uitgevoerd. Tijdens het werken op hoogte diende men 

collectieve maatregelen te nemen in de vorm van een steiger of diende men 
valbeveiligingsmaatregelen te treffen. Dit was niet gebeurd. 

 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 41, eerste lid, 
onder e, ten vierde, en artikel 41, eerste lid, onder i, van het Certificatieschema 

aangemerkt en bij het bestreden besluit aan [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 

 
2. BHF-JW40C-III/01 - artikel 41, eerste lid, onder e, ten vierde, van het 
Certificatieschema. 

 
Op grond van artikel 41, eerste lid, onder e, ten vierde, 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 andere 
beschermingsmiddelen, waaronder in ieder geval beschermende kleding en 
veiligheidsschoeisel. 

 
De auditor van [de CI] heeft tijdens de projectaudit op 17 juli 2019 geconstateerd 

dat de DAV-2, de heer [naam], geen veiligheidsschoeisel droeg.  
 
Door [bezwaarmaker] wordt gesteld dat de DAV-2 niet bezig was met 

asbestverwijdering. Op de hoorzitting is daaraan toegevoegd dat op de tijdens de 
audit gemaakte foto niet is te zien dat de DAV-2 geen veiligheidsschoeisel droeg. 

 
Met verwijzing naar haar adviezen BCA 17007 en BCA 17010 stelt de commissie 
voorop dat een certificerende instelling in beginsel mag uitgaan van de juistheid 

van een rapport van een auditor, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dit 
uitgangspunt.  

 
Anders dan [bezwaarmaker] stelt, volgt de commissie [de CI] in haar standpunt 
dat de DAV-2 op het moment van de audit bezig was met asbestverwijdering. De 

commissie ziet geen reden om op dat punt te twijfelen aan het auditrapport en de 
waarnemingen van de auditor. De DAV-2 voerde asbestverwijderingswerkzaam-

heden uit zoals gemeld in het LAVS en droeg beschermende kleding. 
 
Op de hoorzitting is door [de CI] toegelicht dat de auditor op grond van de foto 

heeft geconcludeerd dat de DAV-2 geen veiligheidsschoeisel droeg. De auditor 
heeft geen waarneming van dichtbij gedaan, noch met de DAV-2 gesproken. 

 
Naar het oordeel van de commissie moet op dit punt worden getwijfeld aan de 
betrouwbaarheid van het auditrapport en de gedane waarneming. Op de foto is 

niet te zien dat de DAV-2 geen veiligheidsschoeisel droeg. De stelling van [de CI] 
dat de DAV-2 op zijn sokken bezig was met asbestverwijdering is evenmin op de 

foto waarneembaar.  
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De commissie concludeert daarom dat de gestelde afwijking van artikel 41, eerste 

lid, onder e, ten vierde, van het Certificatieschema niet is komen vast te staan. Het 
bestreden besluit kan op dit punt niet in stand blijven en moet worden herroepen. 
 

3. [Nummer]-III/02 - artikel 41, eerste lid, onder i, van het Certificatieschema. 
 

Artikel 41, eerste lid, onder i, van het Certificatieschema bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat de DTA tijdens de asbestverwijdering 
op de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt dat de 

veiligheidsmaatregelen die in het werkplan zijn voorgeschreven passend zijn 
uitgevoerd en resulteren in een beheerste situatie. 

 
Zoals gesteld, heeft de auditor tijdens de audit geconstateerd dat 
veiligheidsmaatregelen, zoals opgenomen in het werkplan, niet werden uitgevoerd. 

Volgens het werkplan dienden tijdens het werken op hoogte collectieve 
maatregelen te worden genomen in de vorm van een steiger of dienden 

valbeveiligingsmaatregelen te worden getroffen. Op de foto bij het auditrapport is 
duidelijk te zien dat de medewerkers van [bezwaarmaker] geen valbeveiliging 

droegen en tevens dat er geen sprake was van maatregelen met een collectief 
karakter zoals een steiger of een hoogwerker. [bezwaarmaker] heeft de in het 
werkplan voorgeschreven veiligheidsmaatregelen niet uitgevoerd, terwijl er op 

hoogte werd gewerkt. 
 

Of de dakrand hoger was dan 2,5 meter en dat de dakdelen waren voorzien van 
een planken dakbeschot waardoor geen sprake was van valgevaar, is daarbij niet 
van belang. Artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit speelt hier geen 

rol. Het niet uitvoeren van in het werkplan opgenomen veiligheidsmaatregelen 
levert bij constatering daarvan een afwijking op.  

 
Het standpunt van [bezwaarmaker] op de hoorzitting dat zij er niettemin voor 
heeft gezorgd dat de DTA tijdens de asbestverwijdering op de projectlocatie 

controleerde, waarborgde en toezicht hield dat de veiligheidsmaatregelen die in het 
werkplan waren voorgeschreven passend werden uitgevoerd, volgt de commissie 

niet. Zoals hiervoor is overwogen, zijn de in het werkplan voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen niet uitgevoerd. De DTA heeft niet dan wel onvoldoende 
gecontroleerd, gewaarborgd en toezicht gehouden. [Bezwaarmaker] heeft er niet 

voor gezorgd dat dat wel gebeurde. Het feit dat de in het werkplan voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen niet zijn uitgevoerd, moet aan [bezwaarmaker] worden 

toegerekend.  
 
[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 41, eerste lid, onder i, van het 

Certificatieschema vastgesteld.  
 

[De CI] is daarom op grond van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema 
bevoegd en gehouden aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing te geven. 
 

In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie 
geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijking zou moeten 

terugschalen of geen waarschuwing zou moeten geven.  
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Het advies 

De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar tegen de vaststelling van de afwijking [nummer]-III/01 gegrond te 

verklaren en het bestreden besluit voor wat betreft de op grond daarvan 

gegeven formele waarschuwing te herroepen middels intrekking; en  
2. het bezwaar tegen de vaststelling van de [nummer]-III/02 ongegrond te 

verklaren en het bestreden besluit voor wat betreft de op grond daarvan 
gegeven formele waarschuwing in stand te laten. 

 

Dit advies is gegeven door ... 
 

Moergestel, 17 februari 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter       


