Ascert
Artikelsgewijs commentaar behorende bij:
Reglement behandeling bezwaarschriften Certificatie-instellingen
en
Reglement advisering CCvD Asbest
Reglement behandeling bezwaarschriften Certificatie-instellingen
Artikel 1

Definities

In dit artikel zijn de kernbegrippen neergelegd. Niet is bedoeld om alle begrippen uit de
Awb over te nemen. In artikel 1:5 van de Awb is bijvoorbeeld omschreven wat onder
het maken van bezwaar wordt verstaan. Voor zover bepaalde begrippen niet nader zijn
gespecificeerd in artikel 1 van het Reglement, dient te worden aangesloten bij de
definities uit de Awb.
Artikel 2

Commissie

De bevoegdheid van de commissie is ten aanzien van bezwaarschriften in het model
ruim gehouden. Zo kan de commissie over alle besluiten adviseren die door de CI’s
worden genomen. Hieronder vallen behalve bezwaren tegen sanctiebesluiten of tegen
besluiten over het wel of niet verlenen van een certificaat, ook bezwaren tegen besluiten
op grond van bijvoorbeeld de Wet openbaarheid van bestuur. De advisering over
bezwaarschriften is uitgewerkt in paragraaf 2 van het Reglement (artikel 6-23)
In het Reglement advisering CCvD Asbest is aan de commissie de taakstelling
opgenomen op verzoek het CCvD te adviseren. Hiernaar wordt verwezen in het tweede
lid, waarbij tevens wordt aangegeven dat de in de beide Reglementen genoemde
commissie dezelfde is.
Artikel 3

Samenstelling van de commissie

De Awb stelt een aantal minimumeisen aan de samenstelling van een adviescommissie.
Deze betreffen:
1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden (artikel 7:13, lid 1,
onder a, Awb);
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2. De voorzitter maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan (artikel 7:13, lid 1, onder b, Awb).
In het Reglement is gekozen voor een adviescommissie die volledig bestaat uit leden
die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, te weten de CI’s. De voordelen van een volledig externe en
onafhankelijke commissie zijn dat de schijn van partijdigheid wordt vermeden, evenals
een vermindering van de werkdruk van de CI’s.
De leden dienen op grond van de certificatieschema’s door de CI’s te worden benoemd,
zoals volgt uit artikel 4.8.2.2, liggend streepje 5, van SC-540.
Het Reglement voorziet, uit een oogpunt van efficiëntie, erin dat Ascert krachtens
mandaat de leden en de voorzitter benoemt en ontslaat (vgl. ook artikel 5). Ook in de
overeenkomsten met de CI’s zal de rol van Ascert bij de benoeming en het ontslag
worden vastgelegd. Uiteraard zal Ascert een voornemen tot benoeming of ontslag in
een periodiek overleg met de CI’s aan de orde stellen.
Verder voorziet het artikel erin dat plaatsvervangende leden kunnen worden benoemd.
De commissie regelt zelf welk lid de voorzitter vervangt. Met deze bepalingen kan ook
bij absentie van één van de leden of de voorzitter de hoorzitting en advisering doorgang
vinden.
Daarnaast is in het zesde lid een inspanningsverplichting opgenomen om te zorgen dat
voldoende asbestkennis in de commissie aanwezig is. Met name kennis van de
certificatieschema’s is van belang. Dit mag echter onder geen enkel beding afbreuk
doen aan de onafhankelijkheid van de commissie. Deze laatste toevoeging is dan ook
expliciet opgenomen.
Een veel voorkomende organisatievorm is een commissie met een vaste voorzitter en
vier leden, waarvan er telkens twee bij de advisering worden betrokken. Het lijkt ons
niet efficiënt om de commissie met meer dan drie personen (één voorzitter en twee
leden) advies uit te laten brengen. Het is gebruikelijk dat er een zittingsrooster wordt
gemaakt waarin voor elke hoorzitting is bepaald welke drie personen zitting hebben in
de adviescommissie. Een roulatiesysteem geniet hierbij de voorkeur.
Artikel 4

Secretariaat

Hoewel in de Awb nergens over een secretaris wordt gesproken, is het gebruikelijk dat
een commissie beschikt over een secretaris ter ondersteuning van de werkzaamheden.
Het ligt voor de hand dat de secretaris werkzaam is op het bureau van Stichting Ascert.
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De secretaris maakt niet alleen het verslag van de hoorzitting maar stelt in beginsel ook
het conceptadvies op. Er kan ook voor worden gekozen om het verslag door een
notulist uit te laten werken. Omdat een notulist geen onderdeel uitmaakt van de
commissie, is een formele verankering van deze persoon ook niet nodig in het
Reglement. De notulist zal uitsluitend ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden
kunnen verrichten.
De secretaris daarentegen vormt een essentiële schakel tussen de commissie en de CI’s.
Hij dient te beschikken over goede schrijfvaardigheden, maar ook over goede
communicatieve vaardigheden. Kennis van het bestuurs(proces)recht is noodzakelijk.
De secretaris kan door Ascert ook extern worden ingehuurd om de commissie te
ondersteunen. De secretaris is hierbij verantwoordelijk voor de werkzaamheden die een
eventueel in te schakelen notulist uitvoert.
Afhankelijk van het aantal zaken kan het op termijn nodig zijn om meer dan één
secretaris aan te stellen.
Artikel 5

Zittingsduur

Deze bepaling voorziet erin dat de leden niet voor onbepaalde tijd worden benoemd.
Hoewel dit wel mogelijk zou zijn, wordt voorgesteld om de leden voor een periode van
vier jaar te benoemen. Het lijkt op voorhand gewenst om voor een tijdelijke benoeming
te gaan, om zodoende een moment in te bouwen waarop het functioneren van de leden
en de voorzitter wordt geëvalueerd. Blijkt na vier jaar dat een lid niet voldoet, dan
behoeft deze niet te worden ontslagen, maar kan worden volstaan met het niet
verlengen van de aanstelling.
Voldoet een lid of de voorzitter naar behoren, dan kan herbenoeming plaatsvinden.
Evenals bij de benoeming zal de herbenoeming feitelijk door Ascert geschieden. Ook
hier geldt dat de CI’s tijdig in kennis zullen worden gesteld.
Een commissielid kan bij zijn ontslag zelf het tijdstip van dat ontslag bepalen. Het
Reglement voorziet erin dat het ontslagnemend lid op verzoek van Ascert nog enige tijd
aanblijft om bijvoorbeeld lopende zaken af te handelen. Een ontslagnemend lid kan
echter niet worden gedwongen ook feitelijk de functie te blijven vervullen.
Het derde lid voorziet in ontslag anders dan op eigen verzoek.
Artikel 6

Ontvangstbevestiging

Artikel 6 van het Reglement regelt de ontvangstbevestiging. De CI waarbij het
bezwaarschrift is ingediend bevestigt de ontvangst daarvan aan de klager en eventuele
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derdebelanghebbenden. Voor het verzenden van deze ontvangstbevestiging is een
termijn opgenomen van uiterlijk twee weken. Naar het oordeel van de Natonale
ombudsman mag van een bestuursorgaan namelijk worden verwacht dat het binnen
twee weken een ontvangstbevestiging stuur (zie No 31 maart 2005, JB 2005, 227).
Artikel 7

Inhoud bezwaarschrift / hersteltermijn

In de Awb is voorgeschreven op welke wijze een bezwaarschrift moet worden
ingediend, evenals de daarmee samenhangende ontvankelijkheidsvragen. Hieronder
wordt beknopt weergegeven welke onderwerpen in de Awb aan de orde komen:
1. Vereisten te stellen aan het bezwaarschrift (artikel 6:5 Awb).
2. De indieningstermijn (artikel 6:7 tot en met 6:12 Awb):
• De indieningstermijn bedraagt zes weken (artikel 6:7 Awb).
• De indieningstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit
op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt (artikel 6:8 Awb).
• De ontvangsttheorie (artikel 6:9, eerste lid) of een combinatie van de verzenden ontvangsttheorie is van toepassing (artikel 6:9, lid 2 Awb).
• Regeling voor de ontvankelijkheid van te vroeg of te laat ingediende
bezwaarschriften (artikel 6:10 en 6:11 Awb).
• Bezwaar dat gericht is tegen het niet-tijdig nemen van een besluit, is niet aan
een termijn gebonden (artikel 6:12 Awb).
3. De procedure na ontvangst van een bezwaarschrift (artikel 6:14 tot en met 6:15
Awb):
• Schriftelijk bevestigen van de ontvangst door het orgaan waarbij het
bezwaarschrift is ingediend. Hierbij kan worden vermeld dat een commissie
over het bezwaar zal adviseren. (artikel 6:14 Awb).
• Doorzendplicht (artikel 6:15 Awb).
Artikel 7 van het Reglement regelt vervolgens wat er dient te gebeuren als het
bezwaarschrift niet aan de wettelijke eisen voldoet, namelijk het gunnen van een
termijn waarbinnen de klager het verzuim kan herstellen.
Deze mogelijkheid tot herstel moet bij brief met de klager worden gecommuniceerd.
Een afschrift van deze brief wordt ook gezonden aan het betrokken bestuursorgaan.
Hierbij is het van groot belang dat zorgvuldig wordt geformuleerd welk verzuim is
geconstateerd en binnen welke termijn dit verzuim moet worden hersteld. Het is van
belang dat tevens wordt gewezen op de consequentie die het met zich brengt indien de
klager nalaat het verzuim (tijdig) te herstellen. Als het verzuim namelijk niet wordt
hersteld, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.

4/13

Ascert/13-134

Ascert
Overigens zal niet zonder meer geconcludeerd mogen worden dat er in zo'n situatie
sprake is van een kennelijk niet-ontvankelijk bezwaar waardoor - ingevolge artikel 7:3
van de Awb - van het horen kan worden afgezien. Of het horen van belanghebbende
achterwege kan blijven is – op grond van artikel 7:13, lid 4 van de Awb – ter
beoordeling van de commissie.
Het verzenden het bieden van gelegenheid tot herstel van het verzuim is in de huidige
opzet van het Reglement neergelegd bij de secretaris die krachtens mandaat namens de
CI’s handelt. De reden daarvoor is dat het bieden van de gelegenheid tot het herstellen
van het verzuim ingevolge de certificatieschema’s expliciet is neergelegd bij de CI’s.
Doordat de secretaris van de commissie na de ontvangstbevestiging alle zaken voor de
CI regelt tot en met het uitbrengen van het advies, wordt gewaarborgd dat op
eenduidige wijze uitvoering wordt gegeven aan de procedurele voorschriften.
Artikel 8

Verdagen beslistermijn

Ingevolge artikel 7:10 van de Awb bedraagt de beslistermijn 12 weken indien er een
commissie is ingesteld, te rekenen vanaf het einde van de bezwaartermijn. De termijn
kan op grond van de Awb worden verdaagd met zes weken. Daarna is verdaging alleen
mogelijk indien de indiener van het bezwaar daarmee instemt.
In de certificatieschema’s is in afwijking van de Awb een termijn opgenomen die geen
rekening houdt met behandeling door een bezwaarschriftencommissie. Binnen zes
weken moet zijn beslist, met een eenmalige mogelijkheid tot verdaging van zes weken.
Deze termijn zal in de praktijk meestal niet haalbaar zijn. Om behandeling binnen de
termijn enigszins mogelijk te maken, is in het Reglement gekozen om de beslissing op
bezwaar standaard te verdagen. De secretaris van de commissie zal krachtens mandaat
de beslissing verdagen.
Het valt aan te bevelen om te bezien of de van de Awb afwijkende termijn uit de
certificatieschema’s kan worden geschrapt.
Verder wordt hier gewezen op artikel 7:10 van de Awb. Hierin zijn voorschriften
opgenomen voor de termijn waarbinnen op een bezwaarschrift moet worden beslist. De
beslistermijn wordt namelijk opgeschort met ingang van de dag waarop de indiener is
verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 6:6 van de Awb te herstellen, tot de dag
waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
Het besluit tot verdaging is een beschikking. Ingevolge artikel 7:14 van de Awb zijn
artikel 3:41 tot en met 3:45 van de Awb niet van toepassing. Deze artikelen regelen de
wijze van bekendmaking en mededeling van besluiten. Artikel 3:40 van de Awb is wel
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van toepassing. Dit artikel bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is
bekendgemaakt. Het ligt hierdoor voor de hand ook eventuele derdebelanghebbenden
een afschrift van het besluit tot verdaging toe te zenden.
Tot slot berust de mogelijkheid om de belanghebbenden te verzoeken in te stemmen
met een nader uitstel bij het bestuursorgaan. Om de belanghebbenden hiertoe tijdig een
verzoek te doen, is het van belang dat de commissie het bestuursorgaan tijdig
informeert als zij verwacht dat haar advies zodanig laat wordt uitgebracht dat het voor
het bestuursorgaan niet (meer) mogelijk is om binnen de beslistermijn te besluiten.
Artikel 9

Vertegenwoordiging

Op grond van artikel 2:1, lid 2 van de Awb, kan een bestuursorgaan van een
gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen. Ook de commissie kan het
wenselijk achten een machtiging te verlangen. Artikel 9 van het Reglement voorziet in
die mogelijkheid.
Het vijfde lid is gebaseerd op artikel 6:17 van de Awb. Indien iemand zich laat
vertegenwoordigen, zendt het orgaan dat bevoegd is op het bezwaar te beslissen de op
de zaak betrekking hebbende stukken in elk geval aan de gemachtigde.
Artikel 10

Toezending bezwaarschrift en stukken aan commissie

Dit artikel spreekt voor zich. Er is gekozen voor toezending in zesvoud, zodat alle
betrokkenen snel over alle stukken kunnen beschikken.
Artikel 11

Vooronderzoek

Dit artikel heeft de strekking om tijd te winnen. Indien de voorzitter informatie mist die
voor de advisering van belang kan zijn, is het een voordeel als hij deze zelf kan
opvragen. Ook kan hij op grond van deze bepaling een deskundige benaderen. Deze
laatste mogelijkheid hangt nauw samen met artikel 12 van het Reglement.
Artikel 12

Inschakeling deskundige

Het is niet ondenkbaar dat bij de advisering over een bezwaarschrift een oordeel van
een onafhankelijke deskundige nodig zal zijn. Hierbij kan worden gedacht aan
specifieke deskundigheid op het terrein van asbest of veiligheid. Voor die situatie
maakt artikel 12 van het Reglement de inschakeling van een deskundige mogelijk.
De CI is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing op bezwaar. Indien voor het
nemen van een deugdelijke beslissing een deskundig advies nodig is, zal de CI de
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daarvoor benodigde kosten moeten dragen. Dit is niet anders wanneer een
onafhankelijke adviescommissie bij de bezwaarprocedure is betrokken. In artikel 11
van het Reglement is vanwege de financiële verantwoordelijkheid van de betrokken CI
bepaald dat deze toestemming moet geven voor het maken van kosten in verband met
het inschakelen van een deskundige.
Artikel 13

Indienen en inzage stukken

De stukken moeten op grond van artikel 7:4 van de Awb ter inzage worden gelegd.
Het inzagerecht is een van de fundamentele waarborgen voor een goed verloop van de
bezwaarschriftprocedure. Het maakt het principe van hoor en wederhoor mogelijk. Het
ter inzage leggen van de stukken is gekoppeld aan de hoorzitting. Wordt er niet
gehoord, dan is er ook geen sprake van een verplichte ter inzage legging.
Het Reglement gaat ervan uit dat de stukken bij Ascert namens de betrokken CI ter
inzage worden gelegd. Aan de secretaris zal daartoe mandaat worden gegeven. Om te
voorkomen dat een klager (ver) moet reizen om de stukken in te zien, kan ervoor
worden gekozen om de op de zaak betrekking hebbende stukken (digitaal) aan de klager
toe te zenden.
Artikel 14

Plaats, datum en tijd hoorzitting

Het uitnodigen van partijen voor de hoorzitting en het bepalen van tijdstip en locatie is
in het Reglement neergelegd bij de secretaris. Het is hierbij van belang om te bepalen of
voor alle zaken een centrale locatie wordt aangehouden voor de hoorzittingen,
bijvoorbeeld ten kantore van Ascert, of dat de hoorzittingen bij de betrokken CI zal
plaatsvinden. Dit laatste ligt minder voor de hand omdat dan een bundeling van zaken
van verschillende CI op één zitting niet mogelijk is. Uitgangspunt is dan ook dat de
hoorzittingen op een centrale, door Ascert te bepalen plek worden gehouden.
Artikel 15

Hoorzitting

Artikel 15 volgt de redactie van de certificatieschema’s.
Ingevolge het eerste lid van deze bepaling wordt ook het bestuursorgaan (lees: CI)
uitgenodigd voor de zitting. Het is van groot belang dat dit orgaan zich ook ter zitting
laat vertegenwoordigen. Daarmee kan worden voorkomen dat er, vanwege de inbreng
van bezwaarmaker, een eenzijdig beeld ontstaat. Het is voor een externe commissie ook
van groot belang om van bestuurlijke zijde te vernemen hoe een beslissing tot stand is
gekomen. Anders kan het voor de commissie moeilijk worden om een goede afweging
te maken.
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Voorts is een regeling opgenomen over het desgevraagd wijzigen van het tijdstip van de
zitting. Uitstel hoeft overigens niet altijd te worden verleend. Betrokkene dient wel
tijdig uitsluitsel te krijgen over zijn verzoek om uitstel. Met de inwerkingtreding van de
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het verstandig om – indien een
belanghebbende verzoekt om uitstel en hiermee wordt ingestemd – af te spreken dat
daarmee de beslistermijn met eenzelfde periode wordt opgeschort. Dergelijke afspraken
dienen altijd schriftelijk aan alle belanghebbende worden bevestigd.
Artikel 10, lid 7 van het Reglement is gedeeltelijk gebaseerd op artikel 7:3 van de Awb.
Dit artikel geeft aan in welke gevallen van het horen van belanghebbenden kan worden
afgezien. Voor een ingediend bezwaarschrift is dat indien:
a. het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is;
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c. de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht
te worden gehoord; of
d. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden
daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.
De certificatieschema’s voorzien slechts in de onder ‘a’ tot en met ‘c’ genoemde
mogelijkheden. Daarom is onderdeel ‘d’ niet meegenomen in het Reglement.
De bevoegdheid om van het horen af te zien wordt door het Reglement toegekend aan
de commissie. Deze beslissing is dus niet aan de CI die het bezwaarschrift heeft
ontvangen. Dat zou overigens ook niet mogelijk zijn, gelet op artikel 7:13, lid 4 van de
Awb. In dit artikel is onder andere bepaald dat de commissie, voor zover bij wettelijk
voorschrift niet anders is bepaald, beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de
Awb.
Artikel 16

Horen getuigen en deskundigen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 7:8 van de Awb. De inhoud spreekt voor zich.
Artikel 17

Openbaarheid van de zitting

In het Reglement is tot uitgangspunt genomen “zittingen zijn niet openbaar, tenzij...”.
De Commissie kan ambtshalve, of op verzoek van een van de betrokken partijen,
beslissen om de hoorzitting in het openbaar te houden. Uitsluitend als zwaarwegende
belangen zich tegen openbaarheid verzetten, wordt hiervan afgezien.
De zitting dient te worden onderscheiden van de beraadslaging van de commissie, die
ingevolge artikel 21 van het Reglement achter gesloten deuren plaatsheeft.
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Artikel 18

Intrekken van het bezwaar

Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 19

Verslag van de hoorzitting

Artikel 7:7 van de Awb bepaalt dat van het horen een verslag wordt gemaakt. De wijze
waarop, evenals de inhoudelijke vereisten waaraan het verslag moet voldoen, zijn niet
in de Awb geregeld.
Desalniettemin zal uit het verslag duidelijk moeten blijken wie namens welke partij
aanwezig was en wat naar voren is gebracht. Gezien de betekenis van de hoorzitting in
het kader van de besluitvorming in de bezwaarschriftfase, ligt het voor de hand dat het
verslag van de zitting uiterlijk gelijktijdig met de beslissing op het bezwaar aan
belanghebbenden wordt toegezonden.
Het is overigens ook mogelijk het verslag van de hoorzitting vóór het nemen van het
bestreden besluit aan de belanghebbenden te zenden. Hierdoor krijgen
belanghebbenden de gelegenheid te reageren indien het verslag een onjuiste weergave
zou bevatten van de hoorzitting. Omwille van de korte beslistermijn, is zo’n
vertragende ‘tussenstap’ niet wenselijk.
Artikel 20

Nieuwe hoorzitting

Artikel 7:9 van de Awb bepaalt dat indien na het horen feiten of omstandigheden
bekend worden die voor de op het bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk
belang kunnen zijn dit aan belanghebbenden wordt meegedeeld. Belanghebbenden
worden alsdan opnieuw in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
Een nader onderzoek door bijvoorbeeld een deskundige kan feiten of omstandigheden
aan het licht brengen die op het moment van de zitting nog niet bekend waren. Dit kan
een aanleiding zijn om belanghebbenden en het bestuursorgaan opnieuw te horen.
Artikel 20 voorziet in de mogelijkheid de commissie te verzoeken daartoe een nieuwe
zitting te houden.
Artikel 21

Raadkamer en advies

In tegenstelling tot de hoorzitting, vindt de raadkamer achter gesloten deuren plaats.
Het horen kan plaatsvinden door een niet-voltallige commissie, maar de advisering
dient plaats te vinden door een commissie die tenminste uit een voorzitter en twee leden
bestaat.
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In 2002 is de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures in werking getreden. Deze wet
bevat een regeling voor de vergoeding van de kosten die een belanghebbende maakt bij
de behandeling van een door hem ingediend bezwaar- of administratief beroepschrift.
Doorgaans zal een dergelijk verzoek in het bezwaarschrift of mondeling tijdens de
hoorzitting worden gedaan. De bezwaarschriftencommissie adviseert in dat geval ook
over dit verzoek en zal aangeven of er recht is op een vergoeding en zo ja over de
hoogte van het vergoedingsbedrag. Dit laatste kan worden ontleend aan het Besluit
proceskosten bestuursrecht.
Artikel 22

Uitbrengen van het advies

In dit artikel is neergelegd dat de commissie tijdig – te weten twee weken voor het
verstrijken van de beslistermijn – haar advies moet uitbrengen aan de betrokken CI.
Indien de commissie het vermoeden heeft dat de beslistermijn zal worden overschreden,
neemt zij contact op met de betrokken CI. De CI kan dan tijdig contact opnemen met de
klager om hem te verzoeken in te stemmen met een nadere verdaging van de beslissing
op het bezwaarschrift.
Het is bij het voornoemde van belang dat de commissie niet uitsluitend kijkt naar de tijd
die zij zelf nodig heeft om haar advies uit te brengen, maar er eveneens rekening mee
houdt dat de CI tijd nodig heeft om – met inachtneming van haar advies – op het
bezwaarschrift te beslissen.
Artikel 23

Beslissing

Het Reglement spitst zich toe op de behandeling van bezwaarschriften en eindigt er in
feite mee dat door de commissie schriftelijk advies wordt uitgebracht aan de CI die op
het bezwaarschrift moet beslissen.
In de artikelen 7:11 van de Awb is geregeld wat er daarna dient te gebeuren. Indien het
bezwaar ontvankelijk is, dient op grondslag daarvan een heroverweging van het
bestreden besluit plaats te vinden. Is een bezwaarschrift niet ontvankelijk, dan wordt
aan heroverweging niet toegekomen. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding
geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig
in plaats daarvan een nieuw besluit. Dit nieuwe besluit treedt daarmee in de plaats van
het oorspronkelijke (bestreden) besluit.
Heroverweging impliceert dat de toetsing niet beperkt moet blijven tot vragen van
rechtmatigheid, maar binnen de grenzen van de wet zich ook dient uit te strekken tot
beleidsmatige en bestuurlijke aspecten.
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In artikel 7:12 van de Awb is voorgeschreven dat de beslissing op het bezwaarschrift
moet berusten op een deugdelijke motivering die bij de bekendmaking van de beslissing
wordt vermeld. Daarbij is het van belang dat – indien van het advies van de commissie
wordt afgeweken – in de beslissing de reden van die afwijking wordt vermeld en het
advies met de beslissing wordt meegezonden.
Tenslotte wordt verwezen naar artikel 6:23 van de Awb. In dit artikel wordt
voorgeschreven dat indien beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing op het
bezwaar, daarvan bij de bekendmaking van de beslissing melding wordt gemaakt.
Daarbij moet worden aangegeven door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan
beroep kan worden ingesteld.
Artikel 24

Inwerkingtreding en citeertitel

Er dient een datum van inwerkingtreding te worden vastgesteld. Deze datum moet
liggen na het tijdstip dat het Reglement is gepubliceerd en de overeenkomsten tussen de
CI’s en Ascert over de behandeling van bezwaarschriften zijn ondertekend. Daarnaast is
een overgangstermijn opgenomen. Het Reglement is uitsluitend van toepassing op
besluiten die zijn genomen na de datum waarop het Reglement in werking is getreden.
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Artikel 1 - 5

Definities etc.

Voor een algemene toelichting op deze artikelen wordt verwezen naar de toelichting
van deze artikelen in het Reglement behandeling bezwaarschriften Certificatieinstellingen.
Artikel 6

Verzoek om advies van het CCvD

Het CCvD draagt zorg voor eenduidige norminterpretatie met betrekking tot de
Certificatieschema’s. Indien certificaathouders, bestuursorganen of andere
belanghebbenden uiteenlopende definities hanteren en hierover meningsverschillen
bestaan, dan kunnen afwijkende interpretaties worden voorgelegd aan het CCvD. Het
Reglement voorziet in de mogelijkheid dat het CCvD aan de commissie een vraag kan
voorleggen over de toepassing van de Certificatieschema’s.
Aanleiding tot een adviesaanvraag kan zijn dat een vermoeden bestaat bij het CCvD dat
onderdelen van een Certificatieschema op juridische problemen kan stuiten bij
toepassing in de praktijk. Ook kan een voorgenomen wijziging in de
certificatieschema’s worden voorgelegd met het verzoek deze te toetsen op de
juridische haalbaarheid.
Een verzoek om advies moet beknopt en duidelijk zijn geformuleerd en mag niet met
betrekking tot een concrete zaak zijn ingekleed. Voorkomen moet worden dat de
commissie zich via een advies aan het CCvD direct uitlaat over een kwestie die haar
ook in de vorm van een bezwaaradvies is voorgelegd of kan worden voorgelegd.
Daarmee zou de onafhankelijkheid van de commissie in het geding kunnen komen.
Het is denkbaar dat de secretaris beziet of een adviesverzoek van het CCvD voldoende
algemeen is geformuleerd en zo nodig het CCvD een voorstel doet om de formulering
aan te passen. Ook de commissie zelf kan op grond van artikel 25 lid 2 van het
Reglement het CCvD in de gelegenheid stellen de aanvraag te herformuleren.
Artikel 7

Aanvaarding verzoek om advies

De commissie behoeft niet in alle gevallen advies uit te brengen. Zij kan allereerst
verzoeken die niet duidelijk zijn geformuleerd of die tot personen of concrete zaken zijn
te herleiden naast zich neer leggen, om te voorkomen dat haar onafhankelijkheid in de
bezwaaradvisering in het geding komt. Ook kan zij advisering achterwege laten indien
de vraag naar haar oordeel reeds eerder door haar of in de rechtspraak is beantwoord. In
dat geval geeft de commissie wel een duidelijke verwijzing naar het advies of een
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uitspraak waarin het antwoord op de advies vraag is te vinden. Tenslotte kan zij
adviesaanvragen die haar taakstelling te buiten gaan onbeantwoord laten. Het spreekt
voor zich dat de commissie terughoudend met deze bevoegdheden omgaat en zo
mogelijk gelegenheid geeft tot herformulering van de adviesaanvraag
Artikel 8 en 9

Raadkamer en advies / vergaderingen

De behandeling van een adviesaanvraag van het CCvD heeft een informeler karakter
dan de advisering over de bezwaarschriften. De commissie zal in een samenstelling van
tenminste twee leden en een voorzitter vergaderen over een adviesaanvraag. In de regel
zal dit aansluitend aan een hoorzitting van de bezwaaradviescommissie plaatsvinden.
De commissie kan een mondelinge toelichting verlangen van een vertegenwoordiger
van het CCvD. Omgekeerd kan ook het CCvD verlangen dat een
(branche)vertegenwoordiger de adviesaanvraag mondeling toelicht.
De secretaris zal na de vertrouwelijke raadkamer een advies op schrift stellen dat een
openbaar karakter heeft.

Artikel 10

Termijn

De adviestermijn is een termijn van orde.
Artikel 11

Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.

***
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