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Het bezwaarschrift is buiten de bezwarentermijn ingediend. Er is geen 
sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. 
 
 
BCA 17009 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[bezwaarmaker] maakt bij brief of e-mailbericht van 9 oktober 2017 bezwaar 
tegen het besluit van 22 augustus 2017 van [de CI].  
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat asbestverwijdering van 
[bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst.  
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] een verweerschrift d.d. 10 
november 2017 ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
17 november 2017 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is 
bij dit advies gevoegd.  
 
De ontvankelijkheid 
Voordat op de inhoud van het bezwaar kan worden ingegaan, dient de vraag te 
worden beantwoord of het bezwaarschrift tijdig is ingediend. 
 
Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. 
 
Op grond van artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt de termijn aan met ingang 
van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is 
bekendgemaakt. 
Artikel 3:41, eerste lid, van de Awb bepaalt dat de bekendmaking van besluiten die 
tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of 
uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. 
In artikel 2:14, eerste lid, van de Awb is bepaald dat een bestuursorgaan een 
bericht dat tot één of meer geadresseerden is gericht, elektronisch kan verzenden 
voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg 
voldoende bereikbaar is. 
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Artikel 6:9, eerste lid, van de Awb bepaalt dat een bezwaarschrift tijdig is 
ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Op grond van het 
tweede lid geldt dat bij verzending per post een bezwaarschrift tijdig is ingediend 
indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan 
een week na afloop van de termijn is ontvangen. 
 
Het bestreden besluit is op 22 augustus 2017 bekendgemaakt door aangetekende 
verzending per post en verzending per e-mailbericht. Gelet hierop liep de termijn 
voor het indienen van een bezwaarschrift van 23 augustus 2017 tot en met 3 
oktober 2017. Het bezwaarschrift is gedateerd 9 oktober 2017 en op dezelfde dag 
door [de CI] ontvangen. Dat is buiten de bezwarentermijn.  
 
Op grond van artikel 6:11 van de Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de 
termijn ingediend bezwaarschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan 
achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in 
verzuim is geweest.  
 
Op de hoorzitting is namens [bezwaarmaker] desgevraagd meegedeeld dat zij per 
abuis de in het bestreden besluit genoemde termijn tot uiterlijk 11 oktober 2017 
als bezwarentermijn heeft aangezien en dat er verder geen redenen van 
verschoonbaarheid zijn. 
 
De commissie is van oordeel dat in de aangevoerde omstandigheid geen reden 
voor een verschoonbare termijnoverschrijding is gelegen. In het bestreden besluit 
is vermeld dat het originele categorie III-afwijkingsbericht, voorzien van een 
passende oorzaakanalyse en corrigerende maatregelen, naar [de CI] dient te 
worden gestuurd en uiterlijk op 11 oktober 2017 door [de CI] ontvangen dient te 
zijn. De genoemde datum van 11 oktober 2017 slaat op het indienen van 
corrigerende maatregelen en niet op het indienen van een bezwaarschrift.  
 
De commissie is ook overigens niet gebleken van feiten of omstandigheden op 
grond waarvan kan worden geoordeeld dat de termijnoverschrijding verschoonbaar 
is. Er is geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. Hieruit volgt 
dat het bezwaar niet-ontvankelijk is. De gronden van bezwaar worden daarom niet 
inhoudelijk behandeld. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Dit advies is gegeven door … 
 
Oisterwijk, 23 november 2017. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      

 


