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Met verwijzing naar haar adviezen BCA 16015, BCA 16016 en BCA 16017 
en BCA 16021 overweegt de commissie dat de bestreden beslissingen 
geen besluiten zijn waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Bij de 
bestreden beslissingen wordt door [de CI] afwijking [nummer] 
gehandhaafd. Afgezien van de vraag wat onder het handhaven van een 
afwijking moet worden verstaan, wordt met het enkel handhaven van een 
afwijking geen rechtsgevolg in het leven geroepen. Bij de bestreden 
beslissingen wordt evenmin een sanctie opgelegd. Aangegeven wordt dat 
de corrigerende maatregel op de afwijking per 23 mei 2017 door [de CI] 
geaccepteerd dient te zijn. Vervolgens vindt verificatie van de 
corrigerende maatregel plaats en dient de afwijking per 23 juni 2017 te 
worden gesloten.  
De commissie overweegt dat met deze beslissingen nog geen 
herstelsanctie wordt opgelegd. Eerst een beslissing waarbij een 
herstelsanctie wordt opgelegd, heeft rechtsgevolgen. Op het moment dat 
er alsnog wordt besloten tot het opleggen van een herstelsanctie bestaat 
voor [bezwaarmaker] de mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken. 
Daarbij bestaat dan tevens de mogelijkheid om de door [de CI] 
geconstateerde afwijkingen die leiden tot die herstelsanctie alsnog 
gemotiveerd te bestrijden. De nu bestreden beslissingen hebben geen 
rechtsgevolg en zijn geen besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb. 
Nu het bezwaar niet is gericht tegen een besluit, is het niet-ontvankelijk. 
 
 
BCA 17005 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 3 mei 2017 bezwaar tegen de beslissing van 
20 april 2017 van [de CI] inzake afwijking [nummer].  
Bij de bestreden beslissing van 20 april 2017 heeft [de CI] - voor zover hier van 
belang - afwijking [nummer] gehandhaafd. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 16 mei 2017 een 
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.  
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De ontvankelijkheid 
Voordat op de inhoud van het bezwaar kan worden ingegaan, dient de vraag te 
worden beantwoord of sprake is van een besluit waartegen bezwaar kan worden 
gemaakt. 
 
Op grond van de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
kan een belanghebbende bezwaar maken tegen een besluit.  
 
Volgens artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan: een 
schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 
rechtshandeling. 
Onder rechtshandeling wordt een handeling verstaan die is gericht op enig 
rechtsgevolg. 
 
De commissie stelt vast dat [de CI] bij de bestreden beslissing van 20 april 2017 
heeft besloten dat afwijking [nummer] (afwijking vestigingslocatie toetspunt nr. 60 
in SC-540) blijft gehandhaafd. 
 
Eerder heeft [de CI] bij de beslissing van 22 maart 2017 afwijking [nummer] 
gehandhaafd en aangegeven dat [bezwaarmaker] tijdig en adequaat op die 
afwijking moet reageren. 
Hiertegen heeft [bezwaarmaker] bij brief van 31 maart 2017 geageerd. 
 
Het bezwaar is gericht tegen beide beslissingen. 
 
Met verwijzing naar haar adviezen BCA 16015, BCA 16016 en BCA 16017 en  
BCA 16021 overweegt de commissie dat de bestreden beslissingen geen besluiten 
zijn waartegen bezwaar kan worden gemaakt. 
 
Bij de bestreden beslissingen wordt door [de CI] afwijking [nummer] gehandhaafd. 
Afgezien van de vraag wat onder het handhaven van een afwijking moet worden 
verstaan, wordt met het enkel handhaven van een afwijking geen rechtsgevolg in 
het leven geroepen. 
 
Bij de bestreden beslissingen wordt evenmin een sanctie opgelegd. Aangegeven 
wordt dat de corrigerende maatregel op de afwijking per 23 mei 2017 door [de CI] 
geaccepteerd dient te zijn. Vervolgens vindt verificatie van de corrigerende 
maatregel plaats en dient de afwijking per 23 juni 2017 te worden gesloten.  
 
De commissie overweegt dat met deze beslissingen nog geen herstelsanctie wordt 
opgelegd. Eerst een beslissing waarbij een herstelsanctie wordt opgelegd, heeft 
rechtsgevolgen. Verwezen kan worden naar de uitspraak van de Rechtbank 
Midden-Nederland van 27 januari 2016, AWB 15/4119 
(ECLI:NL:RBMNE:2016:844), rechtsoverweging 7. 
 
Op het moment dat er alsnog wordt besloten tot het opleggen van een 
herstelsanctie bestaat voor [bezwaarmaker] de mogelijkheid om daartegen 
bezwaar te maken. Daarbij bestaat dan tevens de mogelijkheid om de door [de CI] 
geconstateerde afwijkingen die leiden tot die herstelsanctie alsnog gemotiveerd te 
bestrijden. 
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De commissie is van oordeel dat de nu bestreden beslissingen geen rechtsgevolg 
hebben en geen besluiten zijn in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Nu het 
bezwaar niet is gericht tegen een besluit, is het niet-ontvankelijk. De in de 
bestreden beslissingen opgenomen bezwarenclausule maakt dat niet anders, 
omdat deze niet van invloed is op het karakter van de bestreden beslissingen.  
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Dit advies is gegeven door ... 
 
Oisterwijk, 15 juni 2017. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      


