
 

 

 

 

 

 

        Advies BCA 2204 

                                                                           Pagina 1 van 4 

In de uitspraak van 20 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1149, heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat artikel 43 van het 
Certificatieschema niet van toepassing is op voorbereidende werkzaamheden. Het 
begrip ‘werkzaamheden’ als gebezigd in artikel 43 van het Certificatieschema dient in 
overeenstemming met de omschrijving in artikel 4.54a, eerste lid, of artikel 4.54d van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit te worden verstaan. Daarbij is sprake van het 
afbreken, uit elkaar nemen, verwijderen of opruimen van asbest of asbesthoudende 
objecten of producten.  

De werkzaamheden, zoals afplakwerk, die [bezwaarmaker] uitvoerde, zijn geen 
werkzaamheden als omschreven in artikel 4.54a, eerste lid, of artikel 4.54d van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en dus in artikel 43 van het Certificatieschema. 

 

 

BCA 2204  

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 17 januari 2022 bezwaar tegen het besluit van 13 
januari 2022 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 14 
januari 2022 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] een verweerschrift d.d. 9 maart 2022 
ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 8 
april 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 als gronden van de bezwaar aan dat zij niet het gevoel heeft dat 
[de CI] met het uitvoeren van een zienswijzeonderzoek in staat is een objectieve 
beslissing te kunnen nemen. Daarom wordt de beoordeling van de afwijking 
voorgelegd aan de Bezwaarschriftencommissie Ascert. 

 

Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
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Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema). 

 

Artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema bepaalt dat de werkzaamheden 
worden uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze die zijn vastgelegd in 
het asbestinventarisatierapport en het werkplan. 

 

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, tweede lid, van het Certificatieschema is een 
categorie II-afwijking. 

Op grond van artikel 70, zevende lid, van het Certificatieschema wordt het 
procescertificaat voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een 
categorie II-afwijking. 

 
De beoordeling  

1. Op 1 december 2021 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan 
de Marconistraat 16 te Rotterdam een projectaudit uitgevoerd.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd en is door de deskundig 
toezichthouder asbest (DTA) bevestigd dat de werkkasten bij de voorbereidende 
werkzaamheden (onder andere afplakwerk) zonder asbestgerelateerde persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) werden betreden. In het asbestinventarisatierapport is 
bij de betreffende bron 11 vermeld: “Activiteit nabij de bron kan verspreiding van 
asbestrestanten en / of asbestvezels in de lucht en omliggende omgeving veroorzaken. 
Geadviseerd wordt de ruimte tot aan de sanering volledig af te sluiten en niet meer te 
betreden zonder adequate PBM en de ruimte te markeren met 
asbestwaarschuwingslinten en / of waarschuwingsborden.”  
In het werkplan is bij de werkwijze voor bron 11 vermeld: “De medewerkers zullen het 
werkgebied niet betreden zonder de verplichte PBM bij asbestsanering.” 
Aan deze voorwaarden werd duidelijk niet voldaan. 

 

[De CI] heeft de geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 43, tweede lid, van 
het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit het procescertificaat 
van [bezwaarmaker] per 14 januari 2022 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 
90 dagen. 
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2. Door [bezwaarmaker] wordt niet bestreden dat de door de auditor geconstateerde 
feiten zich hebben voorgedaan. 

 

Volgens [bezwaarmaker] hebben er echter geen afwijkingen van het 
Certificatieschema plaatsgevonden, omdat, ondanks dat er bij de bronomschrijving het 
advies wordt gegeven om PBM te dragen, er verder in het gehele 
asbestinventarisatierapport niet wordt gesproken over een verplichting om de ruimte 
voor sanering met PBM te betreden. Het door Compas afgegeven advies gold 
voornamelijk voor de opdrachtgever en gebruiker van het pand om te voorkomen dat 
er vanwege het ontbreken van asbestkennis van derden het koord beroerd en / of 
verstoord kon worden. In de benoemde werkkasten was zeker geen sprake van een 
visueel geconstateerde en / of bewezen asbestverontreiniging. De bron zelf is 
vanzelfsprekend op alle etages conform de vereisten en inventarisatie gesaneerd en 
vrijgegeven.  

 

De commissie overweegt dat in het asbestinventarisatierapport met kenmerk 
[nummer 1] uitdrukkelijk staat vermeld dat activiteiten nabij bron 11 verspreiding van 
asbestrestanten en / of asbestvezels in de lucht en omliggende omgeving veroorzaken. 
Geadviseerd wordt om het materiaal op korte termijn te laten saneren en tot die tijd 
het onderzoeksgebied af te sluiten en deze niet meer te betreden zonder 
gebruikmaking van PBM. Ook in latere versies van het inventarisatierapport met de 
kenmerken [nummer 2] en [nummer 3] wordt hetzelfde advies gegeven bij bron 11. 
 

Zoals de commissie in haar advies BCA 19016 heeft overwogen is het advies in een 
asbestinventarisatierapport een bij de asbestverwijdering verplicht op te volgen advies. 
Nu de sanering in het asbestinventarisatierapport was ingedeeld in risicoklasse 2, stond 
het [bezwaarmaker] als asbestverwijderingsbedrijf niet vrij om af te wijken van het 
asbestinventarisatierapport. Indien [bezwaarmaker] van mening was dat het 
asbestinventarisatierapport niet juist zou zijn, had zij zich tot het 
asbestinventarisatiebedrijf moeten wenden om het rapport aan te passen. 
  

3. De auditor heeft echter vastgesteld dat de werkkasten bij de voorbereidende 
werkzaamheden (onder andere afplakwerk) zonder PBM werden betreden. 

 
Met verwijzing naar het advies BCA 19016 van de commissie stelt [de CI] dat 
voorbereidende werkzaamheden voor de asbestverwijdering onderdeel zijn van de 
asbestverwijdering.  
 
In de uitspraak van 20 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1149, heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat artikel 43 van het 
Certificatieschema niet van toepassing is op voorbereidende werkzaamheden. Het 
begrip ‘werkzaamheden’ als gebezigd in artikel 43 van het Certificatieschema dient in 
overeenstemming met de omschrijving in artikel 4.54a, eerste lid, of artikel 4.54d van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit te worden verstaan. Daarbij is sprake van het 
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afbreken, uit elkaar nemen, verwijderen of opruimen van asbest of asbesthoudende 
objecten of producten.  

 

De werkzaamheden, zoals afplakwerk, die [bezwaarmaker] uitvoerde, zijn geen 
werkzaamheden als omschreven in artikel 4.54a, eerste lid, of artikel 4.54d van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en dus in artikel 43 van het Certificatieschema. 

 

De commissie concludeert daarom dat de gestelde afwijking van artikel 43, tweede lid, 
van het Certificatieschema niet is komen vast te staan. Het bestreden besluit kan 
daarom niet in stand blijven en moet worden herroepen. 

 

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, 6 mei 2022. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris     de voorzitter  

 
 
 


