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Artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema moet worden toegepast in 
overeenstemming met artikel 4.54d, tiende lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat betekent dat een persoon die werkzaam is als 
machinist en die in die hoedanigheid asbest verplaatst waardoor sprake kan zijn van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel b of c, zonder het 
certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest werkzaam kan zijn. 
Niet is komen vast te staan dat het in dit geval ging om het geheel of gedeeltelijk 
afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, 
onder a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.  

 

 

BCA 2206  

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 21 januari 2022 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 14 december 2021 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 14 
december 2021 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Bij brief van 17 februari 2022 heeft [gemachtigde] namens [bezwaarmaker] de gronden 
van bezwaar ingediend. 

 

Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] een verweerschrift d.d. 21 juni 2022 
ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 21 
oktober 2022 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit 
advies gevoegd.  

De commissie was op genoemde zittingsdatum niet voltallig. Dit advies is in concept 
met daarbij het verslag van de hoorzitting aan alle commissieleden ter accordering 
toegezonden. Dit heeft geresulteerd in een advies dat door de voltallige commissie 
wordt gedragen. 

 

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 werkwijze van [bezwaarmaker] bij de sanering van het pand was dat de 
aluminium kozijnen op de begane grond en de eerste verdieping werden 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
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losgemaakt en vervolgens in hun geheel door de mobiele kraan met sorteerklem 
voorzien van een overdrukcabine werden verwijderd uit het pand. De betonnen 
wanddelen werden eveneens eerst losgemaakt om vervolgens met dezelfde 
mobiele kraan van de gevel op de grond te worden geplaatst. De werkzaamheden 
die de kraanmachinist, de heer [naam], uitvoerde, kunnen niet worden 
gekwalificeerd asbestverwijdering. De heer [naam] verplaatste kozijnen en 
wanddelen. Hij heeft niet de kozijnen en wanddelen uit de gevels getrokken.  
De kozijnen en geveldelen werden eerst losgemaakt door de DTA en / of DAV. 
Vervolgens zijn deze door de kraanmachinist verplaatst naar de grond, zodat aldaar 
mogelijk achtergebleven verdacht materiaal gesaneerd kon worden. Door de DTA 
en / of DAV werd vervolgens het asbest verwijderd. In casu is dus geen sprake van 
het afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk, maar van het verplaatsen van 
reeds losgemaakte delen van het bouwwerk door de kraanmachinist. 

- De heer [naam] hoeft op grond van het Arbobesluit niet te beschikken over een 
persoonscertificaat om de betreffende werkzaamheden uit te mogen voeren. Nu het 
Arbobesluit expliciet toestaat dat machinisten zonder certificaat asbest mogen 
verplaatsen, kan [bezwaarmaker] het Certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatieschema) niet hebben 
overtreden.  

- Mocht [de CI] van oordeel zijn dat [bezwaarmaker] het Certificatieschema wel heeft 
overtreden, dan nog kan [de CI] geen sanctie opleggen. In dat geval zou namelijk 
het Certificatieschema in strijd zijn met het Arbobesluit. Het Arbobesluit staat 
immers de betreffende werkzaamheden door een machinist zonder 
persoonscertificaat expliciet toe. Artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema 
dient dan in casu buiten toepassing te worden gelaten wegens strijd met hogere 
regelgeving. 

- [Bezwaarmaker] wijst hier tevens nog op de aanhangige wijziging van artikel 4.54d, 
tiende lid, van het Arbobesluit. In het nieuwe artikel 4.54d, tiende lid, mogen 
machinisten alle werkzaamheden uitvoeren die worden genoemd in artikel 4.54a, 
eerste lid, van het Arbobesluit. Het legaliteitsbeginsel kan met zich brengen dat 
toekomstige wetgeving wel degelijk wordt betrokken in besluitvorming op een 
eerder moment. Dat geldt zeker voor handhavingsbesluiten. Verder zou het [de CI] 
sieren om, in afwachting van de inwerkingtreding van de aanpassing van het 
Arbobesluit, niet handhavend op te treden om zo verwarring wat wel en niet mag te 
voorkomen. 

- Echter, het belangrijkste is dat [de CI] niet kan handhaven, indien de wetgeving niet 
duidelijk is. Het lex certa-beginsel staat daaraan in de weg. Op grond van dat 
beginsel dient de wetgeving duidelijk te zijn alvorens daarop gehandhaafd kan 
worden. Uit de toelichting op het nieuwe tiende lid van artikel 4.54d van het 
Arbobesluit staat juist dat de gekozen formulering in artikel 4.54, eerste lid, 
onderdeel b en c, van het Arbobesluit onvoldoende duidelijkheid biedt. Handhaving 
op die artikelen is dan ook in strijd met het lex certa-beginsel. Ook op grond daarvan 
dient [de CI] zich te onthouden van het opleggen van een sanctie. 

 

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

 

Artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema 

1. De werknemers van het asbestverwijderingsbedrijf die de asbestverwijdering 
uitvoeren respectievelijk hierop toezicht houden, beschikken over geldige 
persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 respectievelijk DTA. 

 
Artikel 70, eerste, tweede 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. 

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

 

Artikel 4.54d, tiende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
10. In afwijking van het zevende lid kan een persoon die werkzaam is als machinist en 

die in die hoedanigheid asbest verplaatst waardoor sprake kan zijn van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel b of c, zonder het 
certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest werkzaam kan zijn, 
mits: 
a. hij onder voortdurend toezicht staat van een persoon die in het bezit is van het 

certificaat, bedoeld in het vijfde lid; en 
b. hij voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde nadere regels met betrekking tot 

de werkzaamheden, de machine en hemzelf. 
 
Artikel 4.54a, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
1. In het kader van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, wordt de aanwezigheid van 

asbest of asbesthoudende producten volledig geïnventariseerd voordat wordt 
aangevangen met de volgende werkzaamheden: 
a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met 

uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende 
producten is respectievelijk zijn verwerkt; 

b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of 
objecten, bedoeld in onderdeel a; 

c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een 
incident zijn vrijgekomen. 

 
De beoordeling  

1. Op 7 oktober 2021 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan 
Startbaan 3 te Amstelveen een projectaudit uitgevoerd.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling1_Paragraaf2_Artikel4.2
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Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat op de begane grond en eerste 
verdieping de al grotendeels gesaneerde wanddelen met hiertussen asbesthoudende 
delatatiekit en aluminium kozijnen met daarin en omheen asbesthoudende kit, 
middels een mobiele kraan, bestuurd door de heer [naam], met sorteerklem voorzien 
van overdruk zijn gesaneerd.  

 

[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 26, eerste lid, van 
het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit het procescertificaat 
van [bezwaarmaker] per 14 december 2021 voorwaardelijk geschorst voor een termijn 
van 90 dagen. 

 
2. Op grond van artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema beschikken de 
werknemers van het asbestverwijderingsbedrijf die de asbestverwijdering uitvoeren 
respectievelijk hierop toezicht houden, over geldige persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 
respectievelijk DTA. 

 

Zowel [de CI] als [bezwaarmaker] zijn van mening dat artikel 26, eerste lid, van het 
Certificatieschema moet worden toegepast in overeenstemming met artikel 4.54d, 
tiende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat betekent dat een persoon die 
werkzaam is als machinist en die in die hoedanigheid asbest verplaatst waardoor 
sprake kan zijn van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel b 
of c, zonder het certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest 
werkzaam kan zijn, mits: 

a. hij onder voortdurend toezicht staat van een persoon die in het bezit is van het 
certificaat, bedoeld in het vijfde lid; en 

b. hij voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde nadere regels met betrekking tot 
de werkzaamheden, de machine en hemzelf. 

 

3. Vaststaat dat de machinist van [bezwaarmaker], de heer [naam], ten tijde van de 
audit op 7 oktober 2021 zonder geldig persoonscertificaat werkzaam was.  

 

Op grond van artikel 4.54d, tiende lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit kan een 
persoon die werkzaam is als machinist en die in die hoedanigheid asbest verplaatst 
waardoor sprake kan zijn van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, 
onderdeel b of c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit zonder het certificaat 
vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest werkzaam zijn. Als sprake is van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel a, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit dient de machinist wel over een certificaat te 
beschikken.  

 
De vraag is vervolgens of in dit geval de machinist in die hoedanigheid asbest 
verplaatste waardoor sprake was van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, 
eerste lid, onder b of c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
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De commissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat het in dit geval ging 
om het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken als 
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onder a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.  

 

Volgens [bezwaarmaker] ging het om verplaatsen van de aluminium kozijnen en 
betonnen wanddelen die reeds eerder door de DTA en / of DAV waren losgemaakt. De 
machinist heeft niet met de mobiele kraan de kozijnen en wanddelen uit de gevel 
getrokken. Uit het afwijkingsformulier blijkt niet dat de delen met de mobiele kraan 
werden afgebroken of uit elkaar genomen.  
De auditor vermeldt dat de al grotendeels gesaneerde wanddelen met hiertussen 
asbesthoudende delatatiekit en aluminium kozijnen met daarin en omheen 
asbesthoudende kit met een mobiele kraan zijn ‘gesaneerd’. Uit niets blijkt dat saneren 
inhield afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk. Het afwijkingsformulier laat 
ruimte om te concluderen dat het ging om het verwijderen van asbest of 
asbesthoudende producten uit het bouwwerk in de zin van artikel 4.54a, eerste lid, 
onder b, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

4. De commissie concludeert dat de gestelde afwijking van artikel 26, eerste lid, van het 
Certificatieschema niet is komen vast te staan. Het bestreden besluit kan daarom niet 
in stand blijven en moet worden herroepen. 

 

De overige bezwaargronden hoeven geen bespreking meer. 

 

De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt de proceskosten te vergoeden. 
 
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. 
 

De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht en 
de daarbij behorende bijlage worden begroot op 2 punten voor het indienen van het 
bezwaarschrift en het verschijnen op de hoorzitting. De waarde per punt bedraagt € 
541,- (gewichtsfactor 1). 

 
Dit resulteert in een totaalbedrag van € 1.082,- 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. 
 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk4_Afdeling5_Paragraaf6_Artikel4.54a
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Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 

1. het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen middels 
intrekking; 

2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar voor een bedrag van € 
1.082,- te vergoeden. 

 
Dit advies is gegeven door ... 

 

Moergestel, 14 november 2022. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris    de voorzitter 

 


