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Door aan iedere reactie van [bezwaarmaker] voorbij te gaan, is naar het 
oordeel van de commissie het bestreden besluit in strijd met de artikelen 

3:2 en 3:46 van de Awb niet met de vereiste zorgvuldigheid genomen en 
niet deugdelijk gemotiveerd. [De CI] dient in het kader van de 

heroverweging alsnog in te gaan op de inhoudelijke bezwaren, zoals 
aangevoerd in de afwijkingsformulieren, de brief van 14 maart 2017 en de 
op de hoorzitting overgelegde pleitnotitie van [bezwaarmaker]. 

 
 

BCA 17004  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 

[bezwaarmaker] 
 

Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 30 maart 2017 bezwaar namens 
[bezwaarmaker], tegen het besluit van 20 maart 2017 van [de CI]. 

Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat met nummer [nummer] van 
[bezwaarmaker] per 3 april 2017 onvoorwaardelijk geschorst voor de duur van 30 

dagen. 
 
De procedure 

Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 19 april 2017 een 
verweerschrift ingebracht. 

 
Bij uitspraak van 9 mei 2017 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Oost-Brabant het bestreden besluit geschorst tot zes weken na de bekendmaking 

van de beslissing op het bezwaarschrift. 
 

Bij brief van 12 mei 2017 heeft [de CI] een aanvullend verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 

2 juni 2017 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. 
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De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert - kort weergegeven - de volgende gronden van bezwaar 
aan. 
- Anders dan in het bestreden besluit wordt gesteld, is bij brief van 14 maart 2017 

een zienswijze tegen het voorgenomen besluit ingediend. Daarin is om meer 
duidelijkheid gevraagd en om uitstel van twee weken om een zienswijze in te 

dienen. 
- Ondanks een verzoek hiertoe, wordt in het bestreden besluit niet gemotiveerd 

waarom tot schorsing van het certificaat wordt overgegaan. Er wordt in het 

geheel niet gereageerd op de meegezonden afwijkingsformulieren en de 
getroffen maatregelen. 

- Niet duidelijk is op grond van welke wettelijke bepaling de sanctie wordt 
opgelegd. In het voornemen wordt artikel 23, vijfde lid, onder a, van het 
Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en Toezicht op certificerende 

instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie en Procescertificaten 
Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe) genoemd. Van escalatie is alleen 

sprake bij afwijkingen die tijdens dezelfde controle op de projectlocatie zijn 
aangetroffen. Deze systematiek geldt vanaf 1 maart 2017 en heeft dus geen 

betrekking op projectcontroles die vóór die datum zijn uitgevoerd. 
- Alle drie geconstateerde overtredingen hebben betrekking op hetzelfde voorval. 

Door de Inspectie zijn in totaal vijf versies van dezelfde rapportage beoordeeld. 

Hierin heeft [bezwaarmaker] telkens de ingeschatte hoeveelheden materialen 
bijgesteld, omdat er telkens nieuwe informatie hierover werd verkregen.  

- De opgelegde sanctie van onvoorwaardelijke schorsing van het certificaat voor 
de duur van 30 dagen is zeer onredelijk bij deze overtreding.  

 

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

Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Op 1 maart 2017 is de Arbeidsomstandighedenregeling gewijzigd en zijn het  

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie 
(Bijlage XIIIa of SC-540) en het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 

Procescertificaat Asbestverwijdering (Bijlage XIIIb of SC-530) vervangen door het 
Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) en het Werkveldspecifiek 

document voor Aanwijzing van en Toezicht op certificerende instellingen die 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Procescertificaten Asbestverwijdering 

afgeven (Bijlage XIIIe). 
 
Artikel 48, tweede lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat, indien een certificaathouder 

voor 1 maart 2017 ten behoeve van een bepaald project werkzaamheden inzake 
asbestinventarisatie is gestart, ten aanzien van dat project de eisen gelden op 

basis van Bijlage XIIIa (SC-540) zoals deze luidden op 28 februari 2017. 
 
In bijlage H van SC-540 wordt onder toetspunt nr. 30 als een afwijking 

projectlocatie genoemd: Niet van alle asbestverdachte bronnen zijn de 
hoeveelheden (afmeting of gewicht of volume) aangegeven op plattegrond en/of 

geregistreerd. 
Op grond van de tabel in bijlage H is een afwijking projectlocatie toetspunt nr. 30 
een categorie II-afwijking. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2017-03-01#BijlageXIIIb
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In bijlage H van SC-540 wordt onder toetspunt nr. 31 als een afwijking 

projectlocatie genoemd: Niet van elke als asbest(verdacht) aan te merken bron is 
een representatief monster genomen. 
Op grond van de tabel in bijlage H is een afwijking projectlocatie toetspunt nr. 31 

een categorie II-afwijking. 
 

In bijlage H van SC-540 wordt onder toetspunt nr. 58 als een afwijking 
vestigingslocatie genoemd: De rapportage van de asbestinventarisatie voldoet niet 
aan de vereiste inhoud zoals te rapporteren gegevens. 

Op grond van de tabel in bijlage H is een afwijking vestigingslocatie toetspunt nr. 
58 een categorie II-afwijking. 

 
In artikel 23, eerste lid, van Bijlage XIIIe is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één meer bepalingen uit 

Bijlage XIIIa, 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 geeft de certificaathouder een 

waarschuwing. 
Het tweede lid van artikel 23 bepaalt dat de certificerende instelling bij het 
toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals 

opgenomen in bijlage 1. 
Op grond van artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder a en b, wordt het 

procescertificaat onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien: 
a. de certificerende instelling tijdens de beoordeling op een projectlocatie drie of 

meer categorie II-afwijkingen constateert;  

b. de certificerende instelling binnen een periode van één jaar na de constatering 
van een categorie II-afwijking voor de zesde keer een categorie II-afwijking 

constateert. 
 
De beoordeling  

1. Op 1 maart 2017 is de Arbeidsomstandighedenregeling gewijzigd. Vanaf 1 maart 
2017 gelden Bijlage XIIIa en Bijlage XIIIe. Bijlage XIIIa en Bijlage XIIIe zijn ook 

van toepassing op afwijkingen die vóór 1 maart 2017 hebben plaatsgevonden. 
 
2. Bij het bestreden besluit van 20 maart 2017 heeft [de CI] het certificaat van 

[bezwaarmaker] per 3 april 2017 onvoorwaardelijk geschorst voor de duur van 30 
dagen. 

 
3. Bij brief van 1 maart 2017 heeft [de CI] het voornemen tot onvoorwaardelijke 
schorsing van het certificaat aan [bezwaarmaker] bekend gemaakt. Aan het 

voornemen heeft [de CI] een drietal categorie II-afwijkingen ten grondslag gelegd, 
die bij een bedrijfsaudit op 3 februari 2017 zijn geconstateerd. 

Bij het voornemen is door [de CI] een aantal afwijkingsformulieren meegezonden, 
waarop de tijdens de bedrijfsaudit geconstateerde afwijkingen zijn vermeld. [De 
CI] heeft op de formulieren vermeld welke afwijkingen er zijn geconstateerd, 

voorzien van een toelichting op de afwijking. Vervolgens heeft [bezwaarmaker] de 
formulieren voorzien van een reactie op de geconstateerde afwijkingen. In het 

voornemen wordt echter niet op die inhoudelijke reacties gereageerd. 
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Eerst uit de uitspraak van de voorzieningenrechter blijkt dat aan de geconstateerde 

afwijkingen een melding van de Inspectie SZW ten grondslag ligt, waarin een 
nadere onderbouwing kan worden gevonden van de in de afwijkingsformulieren 
opgenomen afwijkingen.  

 
In het voornemen heeft [de CI] aangegeven dat, indien [bezwaarmaker] het niet 

eens is met het voornemen tot onvoorwaardelijke schorsing, zij een 
zienswijzeprocedure kan starten. De termijn voor het indienen van een zienswijze 
bedraagt twee weken na datum van het besluit. Dit betekent dat [bezwaarmaker] 

tot uiterlijk 15 maart 2017 de tijd heeft om een zienswijze in te dienen. Gezien de 
datum van effectuering van de genomen beslissing wijst [de CI] op de 

mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant. 
 

[Bezwaarmaker] heeft bij brief van 14 maart 2017 op de brief van 1 maart 2017 
van [de CI] gereageerd. [Bezwaarmaker] vraagt daarin om bevestiging dat sprake 

is van een voorgenomen besluit en om uitstel van twee weken om een zienswijze 
in te dienen. Ook vraagt [bezwaarmaker] duidelijker te motiveren waarom het 

voornemen tot schorsing wordt opgelegd, terwijl zij in de drie genoemde gevallen 
afwijkingsformulieren heeft ingediend, waarin wordt aangegeven wat volgens haar 
de oorzaak is van de afwijkingen en de maatregelen die daarop door haar zijn 

genomen. De afwijkingsformulieren met de reactie van [bezwaarmaker] worden als 
bijlage meegestuurd. 

 
Op 20 maart 2017 heeft [de CI] het bestreden besluit tot schorsing genomen. 
Daarin is geen reactie gegeven op wat er in de brief van 14 maart 2017 is vermeld. 

Evenmin is in het besluit iets gezegd over de inhoudelijke reacties die 
[bezwaarmaker] in de afwijkingsformulieren op de geconstateerde afwijkingen 

heeft gegeven en waarop [bezwaarmaker] in de laatste zin van haar brief van 14 
maart 2017 nog had gewezen. In het besluit is enkel vermeld dat [bezwaarmaker] 
geen zienswijze heeft ingediend en dat daarom tot schorsing wordt overgegaan. 

Voor de motivering is door [de CI] verwezen naar het voornemen. 
 

Op de hoorzitting heeft [bezwaarmaker] nog inhoudelijke bezwaren tegen het 
bestreden besluit kenbaar gemaakt.  
 

Door aan iedere reactie van [bezwaarmaker] voorbij te gaan, is naar het oordeel 
van de commissie het bestreden besluit in strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van 

de Awb niet met de vereiste zorgvuldigheid genomen en niet deugdelijk 
gemotiveerd.  
 

4. [De CI] dient in het kader van de heroverweging alsnog in te gaan op de 
inhoudelijke bezwaren, zoals aangevoerd in de afwijkingsformulieren, de brief van 

14 maart 2017 en de op de hoorzitting overgelegde pleitnotitie van 
[bezwaarmaker]. 
 

Afhankelijk van de uitkomst van de heroverwegging dient [de CI] te bezien of het 
bestreden besluit met nadere motivering in stand kan blijven, dan wel dient te 

worden herroepen. 
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De proceskosten 

[Bezwaarmaker] vraag de kosten van de procedure 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 uit een nadere heroverweging moet volgen of het 

bestreden besluit in stand kan worden gelaten of moet worden herroepen. In het 
laatste geval dienen de proceskosten te worden vergoed. 

 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 

1. in heroverweging te bezien of het bestreden besluit met nadere motivering in 
stand kan blijven, dan wel dient te worden herroepen; 

2. een beslissing over de gevraagde proceskostenvergoeding te nemen. 
 

Dit advies is gegeven door … 
 
Oisterwijk, 15 juni 2017. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      

 
 
 

  


