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Uit informatie van Ascert blijkt dat de leer- werkovereenkomst van de 
DAV-1] niet eerder dan op 17 maart 2017 – pas een dag na de betreffende 
audit op het project te Amsterdam – aan Ascert is toegezonden. De 
mentormodule is daarna niet eerder dan op 20 maart 2017 geactiveerd. 
Ook uit het persoonsregister van Ascert volgt dat het praktijktraject van 
de DAV-1 pas op 20 maart 2017 is begonnen. Hieruit volgt dat de mentor 
eerst op 20 maart 2017 is aangesteld. Er is sprake van een afwijking van 
artikel 27 van Bijlage XIIIa. 
Het feit dat de ‘open’ container op een afgezet bouwterrein stond, betekent 
niet dat hierdoor geen onbevoegden bij het asbesthoudende afval konden 
komen. Bepaalde personen kunnen namelijk wel bevoegd zijn het 
bouwterrein te betreden, maar onbevoegd zijn om bij het asbesthoudende 
afval te komen. De stelling dat de container alleen openstond op momenten 
dat deze werd gevuld waarbij continu een DTA aanwezig was om toezicht te 
houden, is geenszins aannemelijk gemaakt en door de auditor niet 
waargenomen. De afwijking van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder e, 
van Bijlage XIIIa is terecht vastgesteld. 
Anders dan [bezwaarmaker] veronderstelt, is het – zoals de commissie 
eerder heeft overwogen in haar advies BCA 16006 – niet voldoende dat zij 
het werk conform de regels bij het Webportaal meldt. Zij is ervan op de 
hoogte of moet ervan op de hoogte zijn dat niet alle gemeenten 
automatisch de melding krijgen doorgestuurd. Daarom dient 
[bezwaarmaker] dit te verifiëren. Nu geen melding aan de gemeente 
Wassenaar was gedaan, is terecht een afwijking toetspunt nr. 3 
vastgesteld.  
Zoals de commissie in haar advies BCA 16009 heeft overwogen, wordt op 
grond van artikel 7.11.2.4 van SC-530 de passendheid van het ABM 
aangetoond door middel van een fittestcertificaat. Dit dient te gebeuren 
op basis van een geldig fittestcertificaat. Nu het fittestcertificaat van de 
betreffende DAV was verlopen, kon de passendheid van het ABM niet meer 
worden aangetoond. Daar komt nog bij dat een ander ABM werd gedragen 
dan het ABM waarvan het fittestcertificaat was verlopen. Van dat andere 
ABM was geen fittestcertificaat aanwezig. [De CI] heeft het 
geconstateerde feit terecht als een afwijking projectlocatie toetspunt nr. 
72 in bijlage H van SC-530 en daarmee als een categorie II-afwijking 
gekwalificeerd. 
[Bezwaarmaker] merkt terecht op dat in de door [de CI] overgelegde 
mandateringslijst aan de Business Unit Manager de bevoegdheid om in 
mandaat te beslissen over een schorsing voor bepaalde tijd van een 
certificaat ontbreekt.  
Nu de bevoegdheid van de Business Unit Manager niet op een andere 
manier is aangetoond, moet het ervoor worden gehouden dat hij niet 
bevoegd was het besluit te nemen. Dit gebrek kan evenwel in het besluit 
op bezwaar worden hersteld. 



blad 2 
 

 
 
BCA 17006 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde 1] maakt bij brief van 5 mei 2017 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 24 april 2017 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat asbestverwijdering van 
[bezwaarmaker] per 8 mei 2017 onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen.  
 
De procedure 
Bij brief van 22 mei 2017 heeft [gemachtigde 1] namens [bezwaarmaker] de 
gronden van bezwaar aangevuld. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] bij brief 
van 12 juni 2017 een verweerschrift ingebracht. 
 
Bij uitspraak van 9 juni 2017 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den 
Haag het primaire besluit (van 24 april 2017) geschorst. 
 
Bij e-mailbericht van 23 juni 2017 heeft [gemachtigde 1] namens [bezwaarmaker] 
een drietal verklaringen ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
23 juni 2017 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit 
advies gevoegd.  
Op de hoorzitting is afgesproken dat [bezwaarmaker] en [de CI] een reactie op de 
op het laatste moment ingebrachte stukken (verklaringen) en de data van de leer-
werkovereenkomst konden geven. 
Bij brief van 6 juli 2017 heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] een reactie 
gegeven. 
Bij brief van 7 juli 2017 heeft [gemachtigde 1] namens [bezwaarmaker] een 
toelichting gegeven op de data van de leer-werkovereenkomst. 
Bij brief van 13 juli 2017 heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] op de reactie 
namens [bezwaarmaker] van 7 juli 2017 gereageerd. 
Bij brief van 24 juli 2017 heeft [gemachtigde 1] namens [bezwaarmaker] op de 
reactie namens [de CI] van 6 juli 2017 gereageerd. 
 
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 - kort weergegeven - de volgende gronden van bezwaar 
aan. 
- Project 13 (Amsterdam) – artikel 27 van Bijlage XIIIa. 

De DAV-1 die op de projectlocatie werkzaam was, stond onder begeleiding.  
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Bovendien was een mentor aangesteld die volgens voorschrift ook is 
geregistreerd. Die mentor is de heer [naam mentor]. Dat blijkt uit de leer-
werkovereenkomst die met de betreffende persoon de heer [naam DAV-1] is 
gesloten. Die leer-werkovereenkomst is niet direct op 16 maart 2017 boven 
water gekomen vanwege de tijdsdruk die ter plaatse werd gelegd. Er is direct 
gevraagd om toezending van de leer-werkovereenkomst, maar het toegezonden 
exemplaar was het verkeerde. Van een overtreding is geen sprake. 

- Project 13 (Amsterdam) – artikel 29, tweede lid, van Bijlage XIIIa. 
Er hebben zich niet twee werknemers (niet zijnde saneerders) binnen het 
werkgebied van de asbestverwijdering bevonden. De auditor noemt de heer 
[naam]. Deze heeft ter plaatse vanaf een plek buiten het werkgebied het lint dat 
was losgeschoten bij een deur opgepakt en weer vastgemaakt. Hij heeft daarbij 
het werkgebied niet betreden anders dan dat hij het lint heeft opgepakt. De DTA 
heeft iedereen wel degelijk geïnstrueerd. De verklaringen zijn bijgevoegd. Van 
een overtreding is geen sprake.  
Het is onduidelijk op welke tweede persoon door de auditor wordt gedoeld. 

- Project 13 (Amsterdam) – artikel 29, derde lid, van Bijlage XIIIa. 
De instructie conform artikel 29, tweede lid, wordt met regelmaat en omstandig 
aan de werknemers gegeven. [Bezwaarmaker] heeft nagelaten die registratie in 
schriftelijke vorm aantoonbaar te maken. 

- Project 13 (Amsterdam) – artikel 41, eerste lid, aanhef en onder h, van Bijlage 
XIIIa. 
Op de situatietekening (bijlage 1.18 bij het werkplan) staat aangegeven waar 
waarschuwingslinten en waarschuwingsborden waren gepland. Op die plaatsen 
waren ten tijde van de audit op 16 maart 2017 de waarschuwingsborden en 
waarschuwingslinten ook daadwerkelijk aangebracht. Van een overtreding is 
geen sprake. 

- Project 13 (Amsterdam) – artikel 41, eerste lid, aanhef en onder k, van Bijlage 
XIIIa.  
Andermaal wordt vastgesteld dat tenminste twee werknemers (geen saneerders) 
zich binnen het werkgebied van de asbestverwijdering hebben bevonden. Dat is 
niet juist. Een werknemer, de heer [naam], heeft een lint opgepakt om dat weer 
te bevestigen. Hij heeft daarbij het werkgebied niet betreden. Van een andere 
werknemer is niets bekend. Ook hier is van een overtreding geen sprake. 

- Project 13 (Amsterdam) – artikel 43, vierde lid, aanhef en onder a-b, van Bijlage 
XIIIa.  
Hier is sprake geweest van het saneren van kitresten. Die werden met behulp 
van afzuiging gefreesd. Dat lukte niet in de hoekjes. Die hoekjes werden in de 
stenen uitgehakt. Vanzelfsprekend werd niet in de kit gehakt. Daarbij zal enig 
stof zijn vrijgekomen. Dat is ook lastig te vermijden. Overeenkomstig het 
voorschrift is emissie van asbest bij verwijdering van asbesthoudend materiaal 
zoveel mogelijk voorkomen. Bovendien is niet vastgesteld dat de stofwolken op 
welke wijze dan ook een normoverschrijdende concentratie bevatten. 

- Project 13 (Amsterdam) – artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a-c, van Bijlage 
XIIIa. 
In de asbestcontainer bevond zich asbesthoudend materiaal dat dubbel was 
verpakt. Zodra het dubbel is verpakt, mag het vervolgens worden gelegd in een 
zak die zelf niet gesloten is. Het asbesthoudend materiaal is verpakt conform het 
voorschrift. [Bezwaarmaker] betwist dat asbesthoudend materiaal naar buiten 
stak uit zakken die waren gescheurd. 
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- Project 13 (Amsterdam) – artikel 44, eerste lid, aanhef en onder e, van Bijlage 

XIIIa.  
De container was uitsluitend toegankelijk voor bevoegde personen. De container 
stond op een afgesloten bouwterrein. De container stond alleen open op 
momenten dat deze werd gevuld, waarbij continu een DTA aanwezig was om 
toezicht te houden. Zodoende was de locatie uitsluitend voor bevoegde personen 
toegankelijk. Ook hier is geen sprake van een overtreding. 

- Project 7 (Wassenaar) – projectlocatie toetspunt nr. 3 van SC-530. 
[Bezwaarmaker] heeft overeenkomstig toetspunt nr. 3 het 
asbestverwijderingswerk met behulp van het Webportaal Arbeidsinspectie 
gemeld. De gemeente Wassenaar was echter niet aangesloten op het 
Webportaal. Zodra [bezwaarmaker] bemerkte dat de gemeente Wassenaar de 
melding niet had ontvangen, heeft zij daar direct voor gezorgd. 

- Project 7 (Wassenaar) – projectlocatie toetspunt nr. 52 van SC-530. 
Het feit dat gedurende een korte periode niet kon worden geprint, betekent niet 
dat niet continu werd geregistreerd. De registratie is immers onafgebroken 
voortgezet en is ook beschikbaar gebleven. Daar komt bij dat de 
onderdrukregistratie eens in de twee uur werd opgeschreven in het logboek en 
dat er direct een alarm afging als de onderdruk daalde onder het vereiste peil. 
Aan het toetspunt is derhalve voldaan. 

- Project RE (Woubrugge) – projectlocatie toetspunt nr. 72 van SC-530. 
Er was een fittest aanwezig, maar deze werd tijdens de controle niet direct 
gevonden. Het mag duidelijk zijn dat een afwijking als deze het predicaat 
categorie ll draagt vanwege de potentiële schade voor de gezondheid van de 
werknemer. Die is er als het masker zelf niet is goedgekeurd, maar dat bleek 
wel het geval te zijn. Hier is geen sprake van een categorie II-afwijking. 

- Project 11 (Den Haag) - projectlocatie toetspunt nr. 35a van SC-530. 
Het werkplan was op dit punt adequaat. Dat gold ook voor het nemen van 
emissiebeperkende maatregelen. Het verwijderen van asbest is via demontage 
gebeurd. Aan de verwijderingsbron is een effectieve stofafzuiging toegepast. Het 
te verwijderen materiaal is vóór verwijdering bevochtigd. Niet valt in te zien dat 
hier van een afwijking sprake is geweest. 

- De afwijkingen van de genoemde toetspunten van SC-530 behoren ook bij de 
beoordeling van het besluit van 24 april 2017 te worden meegenomen. Er is 
geen sprake geweest van eerdere besluiten waartegen bezwaar had kunnen 
worden gemaakt. 

- Zeker indien de afwijkingen die worden betwist niet worden meegewogen, is van 
een structureel patroon geen sprake en is evenmin de conclusie juist dat 
[bezwaarmaker] niet in staat is conform de regelgeving te werken. Er resteert 
een aantal afwijkingen die met behulp van adequate corrigerende maatregelen 
zijn opgelost en die zich vervolgens ook niet hebben herhaald. 

- Het besluit is onbevoegd genomen, omdat in de mandateringslijst aan de 
Business Unit Manager de bevoegdheid om in mandaat te beslissen over een 
schorsing voor bepaalde tijd van een certificaat ontbreekt. 

 
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 
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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 27 van Bijlage XIIIa bepaalt dat het asbestverwijderingsbedrijf een DAV-1 
bij asbestverwijdering kan inzetten indien het asbestverwijderingsbedrijf: 
a. is geregistreerd als leerbedrijf in het register van leerbedrijven van de 

beheerstichting; 
b. de DAV-1 op de projectlocatie onder begeleiding van een DAV-2 of DTA laat 

werken, waarbij deze DAV-2 of DTA geen andere DAV-1 begeleidt; en 
c. een mentor heeft aangesteld die is geregistreerd in het register van mentoren 

van de beheerstichting en die de DAV-1 begeleidt. 
 
Artikel 29, tweede lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het asbestverwijderingsbedrijf 
personen die niet direct betrokken zijn bij de asbestverwijdering, maar wel op de 
projectlocatie aanwezig zijn ten minste over het verbod om het werkgebied te 
betreden instrueert. 
In artikel 29, derde lid, is bepaald dat registraties van de ingevolge het tweede lid 
gegeven instructies op de projectlocatie aanwezig zijn, waarbij de inhoud van de 
instructie en de namen van degenen die instructie ontvangen hebben zijn 
vastgelegd. 
 
Artikel 41, eerste lid, aanhef en onder h en k, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf er voor zorgt dat de DTA tijdens de asbestverwijdering 
op de projectlocatie controleert, waarborgt en toezicht houdt dat: 
h. het werkgebied en het containment voldoen aan de eisen die hieraan zijn 

gesteld in het werkplan, bedoeld in artikel 36; en 
k. onbevoegden het werkgebied niet betreden. 
 
Artikel 43, vierde lid, aanhef en onder a-b, van Bijlage XIIIa bepaalt dat bij 
verwijdering van asbesthoudend materiaal emissie van asbest zoveel mogelijk 
wordt voorkomen door: 
a. het asbesthoudende materiaal voorzichtig te behandelen; 
b. bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder geval: 

1°. daar waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van demontage waardoor breuk 
van een asbesttoepassing wordt voorkomen; 

2°. daar waar breuk van een asbesttoepassing niet voorkomen kan worden 
bronafzuiging wordt toegepast, tenzij dat aantoonbaar technisch niet 
mogelijk is of het gebruik van bronafzuiging leidt tot grotere risico’s voor de 
veiligheid of de gezondheid; en 

3°. daar waar sprake is van niet hechtgebonden asbesttoepassingen of van 
ernstig verweerde hechtgebonden asbesttoepassingen de te verwijderen 
toepassing voorafgaand geïmpregneerd wordt met een daarvoor geschikt 
middel, zodanig dat dit impregneren bij een niet-hechtgebonden toepassing 
geschiedt totdat deze toepassing verzadigd is, tenzij het impregneren van 
genoemde asbesttoepassingen aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het 
impregneren aantoonbaar leidt tot grotere risico’s voor de veiligheid of de 
gezondheid. 
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Artikel 44, eerste lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het asbestverwijderingsbedrijf 
er voor zorgt dat: 
a. het asbesthoudende materiaal zo spoedig mogelijk wordt verpakt in een niet-

luchtdoorlatende verpakking van zodanige dikte en sterkte dat deze niet 
scheurt; 

b. de verpakking wordt voorzien van aanduidingen overeenkomstig artikel 7 van 
het Productenbesluit asbest; 

c. verwijdering van het verpakte asbesthoudend materiaal uit het containment 
geschiedt via een materiaalsluis; 

d. voordat het verpakte asbesthoudende materiaal uit het werkgebied wordt 
verwijderd de verpakking wordt gereinigd; en 

e. het verpakte asbesthoudend materiaal buiten het werkgebied wordt opgeslagen 
op een alleen voor bevoegde personen toegankelijke locatie. 

 
Artikel 48, derde lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat, indien een certificaathouder 
voor 1 maart 2017 ten behoeve van een bepaald project werkzaamheden inzake 
asbestverwijdering heeft gemeld, ten aanzien van dat project de eisen gelden op 
basis van Bijlage XIIIb (SC-530) zoals deze luidden op 28 februari 2017. 
 
In bijlage H van SC-530 wordt onder toetspunt nr. 3 als een afwijking 
projectlocatie genoemd: Het werk is niet gemeld aan AI, CI en gemeente. 
Op grond van de tabel in bijlage H is een afwijking projectlocatie toetspunt nr. 3 
een categorie III-afwijking. 
 
In bijlage H van SC-530 wordt onder toetspunt nr. 35a als een afwijking 
projectlocatie genoemd: Er worden geen brongerichte emissiebeperkende 
maatregelen toegepast bij werkzaamheden in containment of afgeschermde 
werkruimte condities. 
Op grond van de tabel in bijlage H is een afwijking projectlocatie toetspunt nr. 35a 
een categorie II-afwijking. 
 
In bijlage H van SC-530 wordt onder toetspunt nr. 52 als een afwijking 
projectlocatie genoemd: Bij risicoklasse 3 werk: de onderdruk die in het 
containment heerst wordt niet continue gemeten én tegelijk continue geregistreerd 
(onderdrukregistratiemonitor). 
Op grond van de tabel in bijlage H is een afwijking projectlocatie toetspunt nr. 52 
een categorie III-afwijking. 
 
In bijlage H van SC-530 wordt onder toetspunt nr. 72 als een afwijking 
projectlocatie genoemd: De DTA / DAV die asbestverwijderingswerkzaamheden 
uitvoert is niet geïnstrueerd over het juist gebruik van ABM via 
www.vezelveiligheid.nl/adembescherming en / of draagt geen passend ABM 
beoordeeld op basis van een fittest volgens het HSE protocol. 
Op grond van de tabel in bijlage H is een afwijking projectlocatie toetspunt nr. 72 
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 
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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, derde lid, aanhef en onder a en b, worden bij het 
toepassen van het eerste en tweede lid de volgende verzwaringen toegepast: 
a. indien de certificerende instelling tijdens de beoordeling op een projectlocatie 

drie of meer afwijkingen uit categorie III dan wel categorie IV constateert, 
worden deze drie of meer afwijkingen beschouwd als zijnde één afwijking uit de 
naastgelegen zwaardere categorie; 

b. indien de certificerende instelling binnen een periode van één jaar na 
constatering van een afwijking uit categorie III dan wel categorie IV voor de 
zesde keer een afwijking uit categorie III dan wel categorie IV constateert, 
worden deze zes afwijkingen beschouwd als zijnde een afwijking uit de 
naastgelegen zwaardere categorie. 

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 24 april 2017 heeft [de CI] het certificaat van 
[bezwaarmaker] per 8 mei 2017 onvoorwaardelijk geschorst voor de duur van 30 
dagen. 
 
Aan de opgelegde schorsing heeft [de CI] ten grondslag gelegd dat bij een 
projectaudit op 16 maart 2017 aan de Korteweghof 13 tot en met 23 te 
Amsterdam (project 13) twee categorie II-afwijkingen en zes categorie III-
afwijkingen zijn geconstateerd. Door verzwaring is sprake van drie categorie II-
afwijkingen op een projectlocatie. 
 
Verder wordt aan de opgelegde schorsing ten grondslag gelegd dat al vóór de 
projectbeoordeling op 16 maart 2017 in de periode van 24 april 2016 tot en met 
24 april 2017 vijf categorie II-afwijkingen, vier categorie III-afwijkingen en een 
categorie IV-afwijking zijn geconstateerd. Door verzwaring is sprake van zes 
categorie II-afwijkingen binnen een periode van een jaar. 
 
3. [Bezwaarmaker] maakt bezwaar tegen de op 16 maart 2017 in project 13 – 
Amsterdam vastgestelde afwijkingen van: 
- artikel 27 van Bijlage XIIIa, 
- artikel 29, tweede lid, van Bijlage XIIIa, 
- artikel 29, derde lid, van Bijlage XIIIa, 
- artikel 41, eerste lid, aanhef en onder h, van Bijlage XIIIa,  
- artikel 41, tweede lid, aanhef en onder k, van Bijlage XIIIa,  
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- artikel 43, vierde lid, aanhef en onder a-b, van Bijlage XIIIa,  
- artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a-c, van Bijlage XIIIa en  
- artikel 41, eerste lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa. 
 
Verder maakt [bezwaarmaker] bezwaar tegen de bij eerdere audits vastgestelde 
afwijkingen projectlocatie toetspunten nrs. 3 (project 7 – Wassenaar), 35a (project 
11 – Den Haag), 52 (project 7 – Wassenaar) en 72 (project RE – Woubrugge) in 
bijlage H van SC-530.  
 
Tegen andere vastgestelde afwijkingen worden geen gronden van bezwaar 
aangevoerd. 
 
[Bezwaarmaker] voert terecht aan dat ook de eerder vastgestelde afwijkingen van 
SC-530 bij de beoordeling van het besluit van 24 april 2017 dienen te worden 
meegenomen, omdat niet is gebleken dat er sprake is geweest van eerdere besluiten 
waaraan deze afwijkingen ten grondslag zijn gelegd en waartegen bezwaar had 
kunnen worden gemaakt. 
 
4. Project 13 (Amsterdam) – artikel 27 van Bijlage XIIIa. 
Volgens [bezwaarmaker] stond de DAV-1 die op de projectlocatie werkzaam was, 
onder begeleiding en was een mentor aangesteld die volgens het voorschrift ook is 
geregistreerd.  
 
De auditor heeft tijdens de audit op 16 maart 2017 vastgesteld dat de DAV-1, de 
heer [naam DAV-1], op de projectlocatie niet kon aantonen dat er een mentor was 
aangesteld. 
 
De commissie volgt [de CI] niet in haar standpunt dat geen sprake kon zijn van 
begeleiding, omdat op locatie geen leer- werkovereenkomst aanwezig was en de 
DAV-1 de naam van zijn mentor niet kende. Artikel 27 verplicht daar niet toe. 
 
De commissie stelt vast dat twee kopieën van de leer-werkovereenkomst zijn 
overgelegd. Door [bezwaarmaker] is in bezwaar alsnog een kopie van de leer- 
werkovereenkomst van de heer [naam DAV-1] overgelegd met daarop 
handtekeningen van de heer [naam mentor] en de heer [naam DAV-1] en een 
dagtekening van 8 maart 2017. Verder bevat het dossier een leer-werkovereenkomst 
met als datum 16 maart 2017. 
 
Uit informatie van Ascert blijkt dat de leer- werkovereenkomst van de heer [naam 
DAV-1] niet eerder dan op 17 maart 2017 – pas een dag na de betreffende audit 
op het project te Amsterdam – aan Ascert is toegezonden. De mentormodule is 
daarna niet eerder dan op 20 maart 2017 geactiveerd. Ook uit het 
persoonsregister van Ascert volgt dat het praktijktraject van de heer [naam DAV-
1] pas op 20 maart 2017 is begonnen. 
 
Hieruit volgt dat de mentor eerst op 20 maart 2017 is aangesteld. Van begeleiding 
door de mentor op 16 maart 2017 kon daarom ook geen sprake zijn. 
 
Nu geen sprake was van een aangestelde mentor, noch van begeleiding van de 
DAV-1, is sprake van een afwijking van artikel 27 van Bijlage XIIIa. 
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5. Project 13 (Amsterdam) – artikel 29, tweede lid, van Bijlage XIIIa. 
Tijdens de audit op 16 maart 2017 heeft de auditor vastgesteld dat ten minste 
twee saneerders (geen werknemers) zich binnen het werkgebied van de 
asbestverwijdering bevonden. Door de heren (onder wie de heer [naam]) is 
aangegeven dat zij geen instructie hebben gehad dat het verboden is om zich 
binnen het werkgebied te bevinden. Foto's van het voorval zijn opgenomen in het 
toelichtingenrapport. 
 
Naar het oordeel van de commissie is op basis van de auditresultaten voldoende 
komen vast te staan dat [bezwaarmaker] de personen die niet direct betrokken 
waren bij de asbestverwijdering, maar wel op de projectlocatie aanwezig waren 
niet heeft geïnstrueerd over het verbod om het werkgebied te betreden. Uit de in 
het dossier opgenomen foto’s blijkt dat tenminste één persoon zonder persoonlijke 
beschermingsmiddelen het werkgebied heeft betreden. Verder hebben de heren 
(onder wie de heer [naam]) aangegeven dat zij geen instructie hebben gehad dat 
het verboden is om zich binnen het werkgebied te bevinden. 
 
De enkele stelling van [bezwaarmaker] dat de heer [naam] enkel ter plaatse vanaf 
een plek buiten het werkgebied het losgeschoten lint heeft opgepakt en weer heeft 
vastgemaakt en daarom van een overtreding geen sprake is, is niet aannemelijk 
geworden. Deze stelling strookt niet met de vaststelling van de auditor en daarbij 
gemaakte foto’s.  
 
Aan de overgelegde verklaringen dat wel een instructie zou zijn gegeven, kan niet 
het gewicht worden toegekend dat [bezwaarmaker] daaraan toegekend wil zien. 
De verklaringen zijn afgegeven door medewerkers van [bezwaarmaker] en daarom 
niet objectief. Verder bevatten de bij e-mailbericht van 23 juni 2017 toegestuurde 
verklaringen geen datum. De bij brief van 24 juli 2017 toegestuurde verklaringen 
bevatten wel een datum. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] op grond van de vaststelling van 
de auditor en de verklaringen van de betrokken personen terecht geconcludeerd 
dat sprake is van een afwijking van artikel 29, tweede lid, van Bijlage XIIIa. 
 
6. Project 13 (Amsterdam) – artikel 29, derde lid, van Bijlage XIIIa. 
Tijdens de audit op 16 maart 2017 heeft de auditor tevens vastgesteld dat er geen 
registratie aantoonbaar was waaruit bleek dat de instructie conform artikel 29, 
tweede lid, van Bijlage XIIIa was gegeven. De inhoud van de instructie en de 
namen van degenen die instructie hadden ontvangen, waren niet vastgelegd. 
 
In bezwaar bevestigt [bezwaarmaker] dat zij heeft nagelaten die registratie in 
schriftelijke vorm aantoonbaar te maken. 
 
Hieruit volgt dat [de CI] terecht een afwijking van artikel 29, derde lid, van Bijlage 
XIIIa heeft geconstateerd. 
 
7. Project 13 (Amsterdam) – artikel 41, eerste lid, aanhef en onder h, van Bijlage 
XIIIa. 
Tijdens de audit op 16 maart 2017 heeft de auditor voorts vastgesteld dat het 
werkgebied niet was ingericht conform het werkplan. Er stonden geen 
asbestwaarschuwingsborden opgesteld. Daarnaast was het 
asbestwaarschuwingslint niet op 5 meter afstand van de werklocatie geplaatst. In 
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het werkplan stond de toepassing hiervan wel beschreven. Voor het 
waarschuwingslint stond in het werkplan vermeld dat het niet hoefde als dit niet 
mogelijk was. De auditor heeft vastgesteld dat het wel mogelijk was. 
 
[Bezwaarmaker] ontkent in bezwaar de afwijking en stelt dat op de 
situatietekening bij het werkplan stond aangegeven waar waarschuwingslinten en 
waarschuwingsborden waren gepland en dat ten tijde van de audit op 16 maart 
2017 de waarschuwingsborden en waarschuwingslinten ook daadwerkelijk op die 
plaatsen waren aangebracht.  
 
De commissie stelt vast dat uit het toelichtingenrapport van de audit en de 
daarvan deel uitmakende foto’s duidelijk blijkt dat het asbestlint verkeerd was 
bevestigd en de waarschuwingsborden niet op de in het werkplan aangegeven 
plaatsen aanwezig waren. [De CI] heeft de afwijking van artikel 41, eerste lid, 
aanhef en onder h, van Bijlage XIIIa terecht vastgesteld. 
 
8. Project 13 (Amsterdam) – artikel 41, eerste lid, aanhef en onder k, van Bijlage 
XIIIa.  
Tijdens de audit op 16 maart 2017 heeft de auditor verder vastgesteld dat het 
werkgebied niet was afgebakend conform de eisen en de maatregelen niet 
voldeden om te voorkomen dat onbevoegden het terrein betraden. Er is op locatie 
vastgesteld dat tenminste twee werknemers (geen saneerders) zich binnen het 
werkgebied van de asbestverwijdering bevonden.  
 
De commissie stelt vast dat uit de foto bij het toelichtingenrapport blijkt dat 
tenminste één persoon, de heer [naam], die geen saneerder was, zich onbevoegd 
binnen het werkgebied bevond. Daarmee staat de afwijking van artikel 41, eerste 
lid, aanhef en onder k, van Bijlage XIIIa vast. Uit niets blijkt dat deze werknemer  
een lint heeft opgepakt om dat weer te bevestigen, zoals [bezwaarmaker] 
suggereert.  
 
9. Project 13 (Amsterdam) – artikel 43, vierde lid, onderdeel a-b, van Bijlage XIIIa. 
Tijdens de audit op 16 maart 2017 heeft de auditor verder vastgesteld dat tijdens 
de asbestverwijderingswerkzaamheden gebruik werd gemaakt van een elektrische 
hakhamer. Hierbij is veel stof vrijgekomen. Duidelijk is waargenomen dat hierdoor 
stofwolken in de lucht vrijkwamen. 
 
Op grond van artikel 43, vierde lid, aanhef en onder a en b, van Bijlage XIIIa dient 
bij verwijdering van asbesthoudend materiaal emissie van asbest zoveel mogelijk 
te worden voorkomen door het asbesthoudende materiaal voorzichtig te 
behandelen en bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder geval daar waar breuk 
van een asbesttoepassing niet voorkomen kan worden bronafzuiging wordt 
toegepast. 
 
De commissie is met [de CI] van oordeel dat, nu in dit geval met een elektrische 
hamer op slechts twee centimeter van de asbesthoudende kit werd gewerkt, de 
mogelijkheid bestond dat in de kit werd gehakt, waardoor emissie kon ontstaan.  
Verder maakte deze saneringsmethode dat de asbesthoudende kit scheurde of brak 
op de plaatsen waar de onderliggende stenen scheurden of braken. Het is inherent 
aan deze saneringsmethode dat breuk niet voorkomen kon worden. Daarom 
hadden emissiebeperkende bronmaatregelen moeten worden genomen, in dit geval 
het gebruik van bronafzuiging.  
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Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht een afwijking van artikel 
43, vierde lid, onderdeel a-b, van Bijlage XIIIa geconstateerd. Daarvoor is niet 
nodig dat is vastgesteld dat de stofwolken op welke wijze dan ook een 
normoverschrijdende concentratie hebben bevat. 
 
10. Project 13 (Amsterdam) – artikel 44, eerste lid, onderdeel a-c, van Bijlage 
XIIIa. 
Tijdens de audit op 16 maart 2017 heeft de auditor ook vastgesteld dat buiten het 
werkgebied een asbestafvalcontainer stond opgesteld welke was voorzien van een 
containerbag. In de container bevonden zich asbesthoudende materialen welke niet 
waren verpakt in een niet luchtdoorlatende verpakking. Diverse asbestafvalzakken 
waren dermate beschadigd dat er materiaal door de zak heen stak.  
 
Artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf er voor zorgt dat het asbesthoudende materiaal wordt 
verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking van zodanige dikte en sterkte dat 
deze niet scheurt. 
 
De auditor heeft vastgesteld en vastgelegd met foto’s dat aan dit voorschrift niet 
werd voldaan. Ten eerste omdat niet alle asbesthoudende materialen waren 
verpakt. Ten tweede waren asbestzakken gescheurd waarin asbesthoudend afval 
was verpakt. 
 
[Bezwaarmaker] stelt dat zich in de asbestcontainer asbesthoudend materiaal 
bevond dat dubbel was verpakt. [Bezwaarmaker] betwist ook dat asbesthoudend 
materiaal naar buiten stak uit zakken die waren gescheurd. 
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. Niet is gebleken dat 
asbesthoudend materiaal dubbel was verpakt. Verder blijkt uit de foto’s die tijdens 
de audit zijn gemaakt dat diverse asbestafvalzakken waren beschadigd zodat er 
materiaal door de zak heen stak. Nu sprake was van materiaal in 
asbestafvalzakken, moet ervan worden uitgegaan dat sprake was van 
asbesthoudend materiaal.  
 
De afwijking van artikel 44, eerste lid, onderdeel a-c, van Bijlage XIIIa is terecht 
vastgesteld. 
 
11. Project 13 (Amsterdam) – artikel 44, eerste lid, onderdeel e, van Bijlage XIIIa.  
Tijdens de audit op 16 maart 2017 heeft de auditor verder vastgesteld dat buiten 
het werkgebied een asbestafvalcontainer stond opgesteld welke was voorzien van 
een containerbag. De container was niet dusdanig afgezet dat deze alleen 
toegankelijk was voor bevoegden. Het betrof hier een afsluitbare asbestcontainer 
welke ‘open’ stond. 
 
Op grond van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa dient het 
asbestverwijderingsbedrijf er voor te zorgen dat het verpakte asbesthoudend 
materiaal buiten het werkgebied wordt opgeslagen op een alleen voor bevoegde 
personen toegankelijke locatie. 
 
[Bezwaarmaker] voert aan dat de container op een afgesloten bouwterrein stond en 
daardoor uitsluitend toegankelijk was voor bevoegde personen. Verder stond de 
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container alleen open op momenten dat deze werd gevuld waarbij continu een DTA 
aanwezig was om toezicht te houden.  
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. Het feit dat de ‘open’ 
container op een afgezet bouwterrein stond, betekent niet dat hierdoor geen 
onbevoegden bij het asbesthoudende afval konden komen. Bepaalde personen 
kunnen namelijk wel bevoegd zijn het bouwterrein te betreden, maar onbevoegd zijn 
om bij het asbesthoudende afval te komen. De stelling dat de container alleen 
openstond op momenten dat deze werd gevuld waarbij continu een DTA aanwezig 
was om toezicht te houden, is geenszins aannemelijk gemaakt en door de auditor 
niet waargenomen.  
 
Ook de afwijking van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa is 
terecht vastgesteld. 
 
12. Project 7 (Wassenaar) – projectlocatie toetspunt nr. 3 van SC-530. 
Op 5 augustus 2016 heeft de auditor vastgesteld dat het asbestverwijderingswerk 
aantoonbaar was gemeld via het Webportaal van de Inspectie SZW. Er had echter 
geen doormelding plaatsgevonden naar de gemeente Wassenaar. Een aanvullende 
melding naar de gemeente Wassenaar was niet aantoonbaar. De sanering was reeds 
gestart op 2 augustus 2016.  
 
Op basis van deze constatering heeft [de CI] een afwijking toetspunt nr. 3 
vastgesteld, omdat het werk niet is gemeld aan de gemeente Wassenaar.  
 
In bezwaar bevestigt [bezwaarmaker] dat zij overeenkomstig toetspunt nr. 3 het 
asbestverwijderingswerk met behulp van het Webportaal Arbeidsinspectie heeft 
gemeld. De gemeente Wassenaar was echter niet aangesloten op het Webportaal. 
Zodra [bezwaarmaker] bemerkte dat de gemeente Wassenaar de melding niet had 
ontvangen, heeft zij daar direct voor gezorgd. 
 
Anders dan [bezwaarmaker] veronderstelt, is het – zoals de commissie eerder 
heeft overwogen in haar advies BCA 16006 – niet voldoende dat zij het werk 
conform de regels bij het Webportaal meldt. Zij is ervan op de hoogte of moet 
ervan op de hoogte zijn dat niet alle gemeenten automatisch de melding krijgen 
doorgestuurd. Daarom dient [bezwaarmaker] dit te verifiëren. Nu geen melding 
aan de gemeente Wassenaar was gedaan, is terecht een afwijking toetspunt nr. 3 
vastgesteld.  
 
13. Project 7 (Wassenaar) – projectlocatie toetspunt nr. 52 van SC-530. 
De auditor heeft op 5 augustus 2016 geconstateerd dat het saneringswerk te 
Wassenaar was ingedeeld in risicoklasse 3. De onderdruk die in het containment 
heerste, werd continu gemeten, maar niet continu geregistreerd. De registratie van 
de uitdraai van de ODR op 3 augustus 2016 was niet aantoonbaar. In het logboek 
waren geen registraties van storingen of iets dergelijks aan de ODR aangetroffen. 
De risicoklasse 3-sanering was reeds op 3 augustus 2016 aangevangen.  
 
Uit de bevindingen van de auditor blijkt dat, hoewel op 3 augustus 2016 in 
risicoklasse 3 werd gesaneerd, er geen registratie van de onderdruk op die dag kon 
worden aangetoond.  
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Door [bezwaarmaker] wordt in bezwaar erkend dat registratie van de onderdruk op 
3 augustus 2016 (deels) niet kon worden aangetoond.  
 
Dit betekent dat een afwijking van toetspunt nr. 52 van SC-530 heeft 
plaatsgevonden. Het feit dat de onderdrukregistratie eens in de twee uur werd 
opgeschreven in het logboek en dat er direct een alarm af zou gaan als de 
onderdruk onder het vereiste peil daalde, doet aan de afwijking van toetspunt niet 
af. Volgens SC-530 moet continu worden geregistreerd. 
 
Naar het oordeel van de commissie is ook de afwijking toetspunt nr. 52 terecht 
vastgesteld. 
 
14. Project RE (Woubrugge) – projectlocatie toetspunt nr. 72 van SC-530. 
De auditor heeft op 16 september 2016 geconstateerd dat de DTA / DAV die 
asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoerde, niet was geïnstrueerd over het 
juiste gebruik van het ABM via www.vezelveiligheid.nl/adembescherming en /of 
geen passend ABM droeg beoordeeld op basis van een fittest volgens het HSE 
protocol. Er was ten tijde van de audit geen geldige fittest aantoonbaar voor het 
gedragen volgelaatsmasker. Wel was een verlopen fittest aanwezig van een ander 
volgelaatsmasker. 
 
Op grond van toetspunt nr. 72 dienen de DTA / DAV een passend ABM te dragen 
beoordeeld op basis van een fittest volgens het HSE protocol. Toetspunt nr. 72 
verwijst naar artikel 7.11.2.4 van SC-530.  
 
Omtrent de passendheid van het ABM stelt artikel 7.11.2.4 dat de passendheid van 
het adembeschermingsmiddel van de DTA / DAV minimaal jaarlijks wordt 
beoordeeld door middel van een fittest volgens de Operational Circular 282/28 – Fit 
Testing Of Respiratory Protective Equipment Facepieces (HSE protocol). Op de 
werkplek wordt door middel van het fittestcertificaat aangetoond dat het 
adembeschermingsmiddel van de DTA / DAV passend is. 
 
Zoals de commissie in haar advies BCA 16009 heeft overwogen, wordt op grond 
van artikel 7.11.2.4 van SC-530 de passendheid van het ABM aangetoond door 
middel van een fittestcertificaat. Dit dient te gebeuren op basis van een geldig 
fittestcertificaat.  
 
Nu het fittestcertificaat van de betreffende DAV was verlopen, kon de passendheid 
van het ABM niet meer worden aangetoond. Daar komt nog bij dat een ander ABM 
werd gedragen dan het ABM waarvan het fittestcertificaat was verlopen. Van dat 
andere ABM was geen fittestcertificaat aanwezig. [De CI] heeft het geconstateerde 
feit terecht als een afwijking projectlocatie toetspunt nr. 72 in bijlage H van SC-
530 en daarmee als een categorie II-afwijking gekwalificeerd. 
 
De stelling van [bezwaarmaker] dat voor de betreffende DAV een fittest aanwezig 
was, maar deze tijdens de controle niet direct werd gevonden, is niet aannemelijk 
geworden, maar doet aan de afwijking van toetspunt nr. 72 niet af.  
 
15. Project 11 (Den Haag) - projectlocatie toetspunt nr. 35a van SC-530. 
De auditor heeft op 21 december 2016 geconstateerd dat tijdens het verwijderen 
van plaatmateriaal (asbestbron 18) geen emissiebeperkende maatregelen werden 
getroffen. In het containment was een asbestcementplaat verwijderd en reeds 
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verpakt. Bij aankomst was de stofzuiger nog verpakt in het containment en een 
vernevelspuit of iets dergelijks was niet aanwezig. De DVA en de DTA hebben 
aangegeven dat de plaat niet in zijn geheel kon worden verwijderd en hebben 
bevestigd dat de stofzuiger niet was gebruikt tijdens de verwijdering en tevens dat 
het plaatmateriaal vooraf of tijdens de verwijdering niet was bevochtigd. 
 
Door [bezwaarmaker] wordt gesteld dat het verwijderen van asbest via demontage 
is gebeurd, aan de verwijderingsbron een effectieve stofafzuiging is toegepast en 
het te verwijderen materiaal vóór verwijdering is bevochtigd.  
 
Zoals in het verweerschrift wordt opgemerkt komen deze stellingen niet overeen 
met hetgeen de auditor ter plaatse heeft geconstateerd. Verder komen de 
stellingen ook niet overeen met de eerdere verklaring van [bezwaarmaker] in de 
oorzaakanalyse dat de DTA hier duidelíjk nalatig is geweest in de uitvoering en dat 
in het werkplan duidelíjk staat dat tijdens de saneríng de plaat bevochtigd moet 
worden en directe afzuíging moet worden gebruikt. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] op grond van de constatering van 
de auditor, de verklaringen van de DAV en DTA daarbij en de oorzaakanalyse door 
[bezwaarmaker] terecht geconstateerd dat een afwijking van toetspunt nr. 35a van 
SC-530 heeft plaatsgevonden. 
 
16. [Bezwaarmaker] merkt terecht op dat in de door [de CI] overgelegde 
mandateringslijst aan de Business Unit Manager de bevoegdheid om in mandaat te 
beslissen over een schorsing voor bepaalde tijd van een certificaat ontbreekt.  
Nu de bevoegdheid van de Business Unit Manager niet op een andere manier is 
aangetoond, moet het ervoor worden gehouden dat hij niet bevoegd was het 
besluit te nemen. Dit gebrek kan evenwel in het besluit op bezwaar worden 
hersteld. 
 
17. De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] de door [bezwaarmaker] 
bestreden afwijkingen terecht heeft vastgesteld. 
 
Nu de overige afwijkingen die aan het besluit ten grondslag zijn gelegd, door 
[bezwaarmaker] niet worden bestreden, kunnen deze als vaststaand worden 
aangenomen. 
 
[De CI] is daarom bevoegd en op grond van artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder 
a en b, van Bijlage XIIIe gehouden het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
onvoorwaardelijk voor 30 dagen te schorsen. 
 
18. Op grond van artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIe kan de certificerende 
instelling afwijken van de bepalingen in deze bijlage en bijlage 1, indien naar haar 
oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden 
gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in 
verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen, dan wel zou leiden tot 
onbillijkheden van zwaarwegende aard. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie 
geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijkingen zou 
moeten terugschalen en een lagere of geen sanctie zou moeten opleggen.  
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De vraag of al dan niet van een structureel patroon van afwijkingen sprake is en of 
[bezwaarmaker] al dan niet in staat is conform de regelgeving te werken, is verder 
niet relevant. 
  
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om een vergoeding van de kosten die op deze 
bezwaarschriftprocedure betrekking hebben.  
 
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 bezwaar ongegrond is en het bestreden besluit 
niet hoeft te worden herroepen. Daarom biedt artikel 7:15 van de Awb geen 
grondslag voor de gevraagde proceskostenvergoeding. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit met herstel van de 

bevoegdheid in stand te laten; 
2. de gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het 

bezwaar af te wijzen. 
 
Dit advies is gegeven door … 
 
Oisterwijk, 7 augustus 2017. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter  
 


