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Met verwijzing naar haar advies BCA 17007 stelt de commissie voorop dat 
een certificerende instelling in beginsel mag uitgaan van de juistheid van 

een rapport van een auditor, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dit 
uitgangspunt. Dat betekent in dit geval dat [de CI] er in beginsel van uit 

mag gaan dat de constatering van de feiten juist is weergegeven in het 
rapport van de auditor. Ook betekent dit dat [de CI] in beginsel mag 
uitgaan van de waarnemingen van de auditor die een bezoek aan de 

locatie heeft gebracht waar het asbestverwijderingswerk werd uitgevoerd. 
Op grond van artikel 23, vierde lid, aanhef en onder e, wordt het 

procescertificaat ingetrokken indien er binnen twee jaar na de 
aanvangsdatum van de onvoorwaardelijke schorsing van het 
procescertificaat van een certificaathouder opnieuw gronden bestaan voor 

een onvoorwaardelijke schorsing van zijn procescertificaat. Blijkens de 
toelichting van Bijlage XIIIe, Staatscourant van 30 november 2016, nr. 

64906, pagina 42, moet worden uitgegaan van de ingangsdatum van het 
besluit tot onvoorwaardelijke schorsing. 
Naar het oordeel van de commissie moeten voor de toepassing van artikel 

23, vierde lid, onder e, van Bijlage XIIIe opnieuw zes categorie II-
afwijkingen worden geconstateerd. Er moeten namelijk opnieuw gronden 

bestaan voor een onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat. 
Dat is volgens artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIe 
(onder meer) het geval als binnen een periode van één jaar voor de zesde 

keer een categorie II-afwijking wordt geconstateerd. Het is niet 
voldoende dat slechts opnieuw één categorie II-afwijking, die als zesde 

categorie II-afwijking geldt, wordt vastgesteld en daarbij de overige 
(minimaal) vijf binnen de periode van één jaar daarvoor vastgestelde 
categorie II-afwijkingen worden opgeteld, zoals [de CI] wil. 

 
 

BCA 17010 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 

[bezwaarmaker] 
 

Het bezwaar 
[Gemachtigde bezwaarmaker] maakt bij brief van 11 oktober 2017 bezwaar 

namens [bezwaarmaker] tegen het besluit van 18 september 2017 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat asbestverwijdering van 
[bezwaarmaker] per 15 oktober 2017 ingetrokken.  

 
De procedure 

Bij besluit van 13 oktober 2017 heeft [de CI] het bestreden besluit van 18 
september 2017 opgeschort tot zes weken nadat de beslissing op het 
bezwaarschrift is genomen. 
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Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde CI] namens [de CI] bij brief 
van 7 november 2017 een verweerschrift ingebracht. 
 

Bij brief van 6 december 2017 heeft [gemachtigde bezwaarmaker] namens 
[bezwaarmaker] een aantal stukken toegezonden. 

 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
15 december 2017 gehouden hoorzitting.  

Bij brief van 14 december 2017 heeft [gemachtigde bezwaarmaker] namens 
[bezwaarmaker] verzocht de behandeling van het bezwaar aan te houden. Bij e-

mailbericht van 15 december 2017 heeft [gemachtigde bezwaarmaker] nogmaals 
verzocht de hoorzitting uit te stellen en aangegeven dat [bezwaarmaker] en hij 
niet op de hoorzitting aanwezig zullen zijn.  

Bij e-mailberichten van 15 december 2017 heeft de secretaris namens de 
voorzitter en de commissie meegedeeld dat de hoorzitting niet wordt uitgesteld en 

gewoon doorgang vindt.  
Het van de hoorzitting 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. 

 

De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert - kort weergegeven - de volgende gronden van bezwaar 

aan. 
- Op 3 augustus 2017 heeft in beide containments (de gymzaal en de kantine) 

geen asbestsanering meer plaatsgevonden, in elk geval niet na 8.30 uur. De 

vrijgave van de containments had in beide gevallen al plaatsgevonden vóór de 
komst van de auditor ter plaatse. Op dat moment was er dus niet langer sprake 

van een verplichting om de onderdruk te meten en te registreren. 
Bij het ontmantelen van de containments heeft de deskundig asbestverwijderaar 
(DAV) de uitdraaien van de monitoren opgeruimd en bij de juiste projectmap 

gevoegd. Bij de projectmap bevonden en bevinden zich uitdraaien die 
corresponderen met de periode dat de containments op 2/3 augustus 2017 

hebben gedraaid. Die projectmap en de registraties waren op de projectlocatie 
aanwezig. Op het moment dat de auditor het project bezocht en naar de 
uitdraaien vroeg, was de deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) 

daarvan niet op de hoogte.  
Aan artikel 43, derde lid, onder e, van het Werkveldspecifiek certificatieschema 

voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage 
XIIIa) werd voldaan. Bovendien wordt verwezen naar SCa-100 (Nadere 
interpretaties certificatieschema d.d. 07-07-2017). Van een categorie II-

afwijking is geen sprake. 
- Ook wordt het grootste deel van de categorie II-afwijkingen in het jaar vóór 3 

augustus 2017 betwist. Ten tijde van het besluit van 24 april 2017 heeft zich 
geen situatie voorgedaan die een onvoorwaardelijke schorsing voor een termijn 

van 30 dagen rechtvaardigde.  
- Gezien het vorenstaande doet de situatie van artikel 23, vierde lid, onder e, van 

het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en Toezicht op 

certificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe) zich niet voor.  
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Er is geen sprake van een nieuwe categorie II-afwijking op 3 augustus 2017 en 

er zijn niet zes categorie II-afwijkingen in het laatste jaar vóór 3 augustus 2017. 
Ook los daarvan kan aan dit artikel geen toepassing worden gegeven. De 
onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat in het besluit van 24 april 

2017 is niet ingegaan en kent dus geen aanvangsdatum. Verder zijn niet 
opnieuw zes categorie II-afwijkingen geconstateerd. De aan het besluit van 24 

april 2017 ten grondslag gelegde afwijkingen kunnen niet opnieuw ten grondslag 
worden gelegd aan de stelling dat opnieuw gronden bestaan voor een 
onvoorwaardelijke schorsing.  

- Er is ten onrechte geen toepassing gegeven aan de hardheidsclausule. Verwezen 
wordt naar het aanvullend beroepschrift aan de rechtbank onder 5. 

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

Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 

Artikel 43, derde lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa bepaalt dat, indien een 
containment wordt toegepast, besloten en afgeschermde ruimten op de juiste 

onderdruk worden beproefd. Het containment voldoet aan de volgende eisen: 
e. de onderdruk in het containment wordt continu gemeten en continu 

geregistreerd. 

 
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 certificaathouder een 

waarschuwing geeft. 
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. Het niet voldoen aan artikel 43, derde lid, aanhef en onder 
e, van Bijlage XIIIa is een categorie II-afwijking. 

Op grond van artikel 23, vierde lid, aanhef en onder e, wordt het procescertificaat 
ingetrokken indien er binnen twee jaar na de aanvangsdatum van de 
onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat van een certificaathouder 

opnieuw gronden bestaan voor een onvoorwaardelijke schorsing van zijn 
procescertificaat.  

Op grond van artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder b, wordt het procescertificaat 
onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien 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. 
 

In artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIe is bepaald dat de certificerende instelling 
slechts kan 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. 
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De beoordeling  

1. Op 3 augustus 2017 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker] aan het Kiljanpad 2 te Leiden een projectaudit uitgevoerd. Daarbij 
is door de auditor geconstateerd dat de onderdruk in de containments niet 

aantoonbaar was geregistreerd.  
 

[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 43, derde lid, 
aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit van  
18 september 2017 - met toepassing van artikel 23, vierde lid, aanhef en onder e, 

van Bijlage XIIIe - het certificaat asbestverwijdering van [bezwaarmaker] 
ingetrokken. 

 
2. Op grond van artikel 43, derde lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa moet de 
onderdruk in het containment continu worden gemeten en continu worden 

geregistreerd.  
 

Tijdens de audit op 3 augustus 2017 is door de auditor geconstateerd dat de 
onderdruk in de containments niet aantoonbaar was geregistreerd. Op de 

onderdrukregistratiemonitor was een print-out aanwezig van het containment van 
de kantine tot 2 augustus 2017 circa 13.00 uur. Het containment is vrijgegeven op 
3 augustus 2017. De tussentijdse registratie was niet aantoonbaar op locatie 

aanwezig. Ook de registratie van containment 2 (gymzaal) was niet aantoonbaar 
op locatie. 

 
Met verwijzing naar haar advies BCA 17007 stelt de commissie voorop dat een 
certificerende instelling in beginsel mag uitgaan van de juistheid van een rapport 

van een auditor, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dit uitgangspunt.  
 

Dat betekent in dit geval dat [de CI] er in beginsel van uit mag gaan dat de 
constatering van de feiten juist is weergegeven in het rapport van de auditor. Ook 
betekent dit dat [de CI] in beginsel mag uitgaan van de waarnemingen van de 

auditor die een bezoek aan de locatie heeft gebracht waar het 
asbestverwijderingswerk werd uitgevoerd. 

 
Naar het oordeel van de commissie is door [bezwaarmaker] geen afdoende 
tegenbewijs aangeleverd op grond waarvan aannemelijk is geworden dat het 

rapport van de auditor niet juist is. 
 

De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt dat ten tijde van de 
audit op 3 augustus 2017, in elk geval niet na 8.30 uur, in beide containments 
geen asbestsanering meer heeft plaatsgevonden en dat de vrijgave van de 

containments in beide gevallen al had plaatsgevonden vóór de komst van de 
auditor ter plaatse.  

Bij zijn aankomst om 10:30 uur heeft de auditor vastgesteld dat het containment 
van de kantine nog operationeel was en de onderdrukapparatuur nog in bedrijf 
was. De werkzaamheden van de laborant waren (pas) om 11:30 afgerond. De 

feitelijke stelling dat de containments al waren vrijgegeven voordat de auditor ter 
plaatse was, is dus onjuist.  

Uitgangspunt is dat een containment nog operationeel is, zolang dit niet is 
vrijgegeven. Dit betekent dat de onderdrukregistratie op 3 augustus 2017 tot 
11:30 uur had moeten plaatsvinden. De stelling dat er na 8:30 uur geen sanering 

meer zou hebben plaatsgevonden, is in dit verband niet relevant. De registratie 
had pas mogen worden gestaakt na de formele vrijgave, in dit geval om 11:30 uur. 



blad 5 

 

 
 

Verder wordt door [bezwaarmaker] gesteld dat aan het einde van het proces een 
grote hoeveelheid uitdraaien is geproduceerd. De DAV zou deze uitdraaien hebben 
opgeruimd en bij de projectmap hebben gevoegd, zodat deze registratie op locatie 

aanwezig zou zijn geweest.  
De auditor heeft op locatie vastgesteld dat de uitdraaien niet in de projectmap 

aanwezig waren. Ten tijde van de audit, die tot circa 13:00 uur heeft geduurd, zijn 
de projectmappen in het bezit geweest van de auditor en de dienstdoende DTA. 
Ook de DTA heeft deze uitdraaien niet aangetroffen in de projectmap. De 

uitdraaien waren dus bij aanvang van de audit niet aanwezig bij de 
onderdrukregistratiemonitor en vervolgens ook niet in de betreffende projectmap 

ten tijde van de audit. 
 
De uitdraaien die [bezwaarmaker] in het kader van de zienswijzeprocedure heeft 

overgelegd, zijn geen registraties die aansloten bij de - door de auditor gemaakte 
foto's van - op locatie aanwezige registraties. Los van het feit dat de datum op de 

registraties ontbreekt, matchen de afscheurranden niet en corresponderen ook de 
tijden en de onderdrukwaarden niet met de uitdraaien van 2 augustus 2017 die op 

locatie zijn aangetroffen. 
 
Volgens [bezwaarmaker] zou aan SCa-100 van 7 juli 2017 zijn voldaan. In SCa-

100 is bepaald dat de onderdruk ten minste één keer per uur moet worden 
geregistreerd als die gelijk is aan of boven de minimaal vereiste onderdruk van 20 

Pascal. [Bezwaarmaker] heeft echter niet met objectieve en verifieerbare gegevens 
aannemelijk gemaakt dat zij aan deze registratieplicht heeft voldaan. 
 

Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] op basis van het auditrapport 
terecht vastgesteld dat het geconstateerde feit een afwijking van artikel 43, derde 

lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa oplevert.  
 
3. Op grond van artikel 23, vierde lid, aanhef en onder e, wordt het 

procescertificaat ingetrokken indien er binnen twee jaar na de aanvangsdatum van 
de onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat van een certificaathouder 

opnieuw gronden bestaan voor een onvoorwaardelijke schorsing van zijn 
procescertificaat.  
 

[Bezwaarmaker] betwist het grootste deel van de categorie II-afwijkingen in het 
jaar vóór 3 augustus 2017 en stelt dat zich ten tijde van het besluit van 24 april 

2017 geen situatie heeft voorgedaan die een onvoorwaardelijke schorsing voor een 
termijn van 30 dagen rechtvaardigde.  
 

Hieromtrent verwijst de commissie naar haar eerder uitgebrachte advies BCA 
17006 van 7 augustus 2017, waarin is geconcludeerd dat [de CI] de afwijkingen 

terecht heeft vastgesteld en [de CI] daarom bevoegd is 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. 

 
Verder stelt [bezwaarmaker] dat [de CI] niet op grond van artikel 23, vierde lid, 

aanhef en onder e, van Bijlage XIIIe tot intrekking van haar 
asbestverwijderingscertificaat kan overgaan, omdat de eerdere onvoorwaardelijke 
schorsing bij besluit van 24 april 2017 niet is ingegaan en dus geen 

aanvangsdatum heeft. 
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Met [de CI] is de commissie van oordeel dat niet het moment van de 

ingangsdatum van de daadwerkelijke onvoorwaardelijke schorsing leidend is, maar 
de ingangsdatum van het besluit tot onvoorwaardelijke schorsing. Zou de uitleg 
van [bezwaarmaker] worden gevolgd, dan zou dat betekenen dat wat betreft 

artikel 23, vierde lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIe een 'vacuüm' bestaat 
tussen het moment dat een besluit tot onvoorwaardelijke schorsing is genomen en 

de effectuering daarvan. In die tussentijd zou dan namelijk geen sprake kunnen 
zijn van een situatie als in dat artikelonderdeel omschreven. Blijkens de toelichting 
van Bijlage XIIIe, Staatscourant van 30 november 2016, nr. 64906, pagina 42, 

moet worden uitgegaan van de ingangsdatum van het besluit tot 
onvoorwaardelijke schorsing. 

 
Bovendien stelt [bezwaarmaker] dat de afwijkingen die aan de eerdere 
onvoorwaardelijke schorsing ten grondslag zijn gelegd niet opnieuw kunnen 

worden gebruikt voor de vaststelling dat opnieuw gronden aanwezig zijn om tot 
een onvoorwaardelijke schorsing te komen. 

 
Naar het oordeel van de commissie wijst [bezwaarmaker] er terecht op dat voor de 

toepassing van artikel 23, vierde lid, onder e, van Bijlage XIIIe opnieuw zes 
categorie II-afwijkingen moeten worden geconstateerd en dat dus de aan het 
besluit van 24 april 2017 ten grondslag gelegde afwijkingen hier niet wederom ten 

grondslag kunnen worden gelegd. Op grond van artikel 23, vierde lid, aanhef en 
onder e, van Bijlage XIIIe moeten er namelijk opnieuw gronden bestaan voor een 

onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat. Dat is volgens artikel 23, 
vijfde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIe (onder meer) het geval als binnen 
een periode van één jaar voor de zesde keer een categorie II-afwijking wordt 

geconstateerd. Het is niet voldoende dat slechts opnieuw één categorie II-
afwijking, die als zesde categorie II-afwijking geldt, wordt vastgesteld en daarbij 

de overige (minimaal) vijf binnen de periode van één jaar daarvoor vastgestelde 
categorie II-afwijkingen worden opgeteld, zoals [de CI] wil. 
 

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de situatie van artikel 23, vierde lid, 
aanhef en onder e, van Bijlage XIIIe zich niet voordoet en [de CI] niet bevoegd is 

om tot intrekking van het procescertificaat van [bezwaarmaker] over te gaan. 
 
Wel doet zich de situatie voor dat de op 3 augustus 2017 geconstateerde categorie 

II-afwijking de zesde categorie II-afwijking is die binnen één jaar is vastgesteld. 
Dit leidt ertoe dat [de CI] op grond van artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder b, 

van Bijlage XIIIe bevoegd en gehouden is het procescertificaat van 
[bezwaarmaker] onvoorwaardelijk te schorsen voor 30 dagen. 
 

4. Op grond van artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIe kan de certificerende 
instelling slechts 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 (nog) lagere of geen sanctie zou moeten opleggen. 

Evenmin is sprake van onbillijkheden van zwaarwegende aard. 
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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 deels gegrond is en het bestreden 
besluit deels moet worden herroepen. Naar het oordeel van de commissie is sprake 

van een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Daarom dienen de 
proceskosten te worden vergoed.  
 

De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht 
en de daarbij behorende bijlage worden begroot op 1 punt voor het indienen van 

het bezwaarschrift. De waarde per punt bedraagt € 501,- (gewichtsfactor 1).  
 

Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 501,- voor de kosten van door een 
derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Overige voor vergoeding in 
aanmerking komende proceskosten zijn niet aangevoerd, noch is de commissie 

daarvan gebleken. 
 

Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar deels gegrond te verklaren, het bestreden besluit in zoverre te 

herroepen dat de intrekking van het procescertificaat wordt gewijzigd in een 
onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat voor 30 dagen, en het 

bestreden besluit voor het overige in stand te laten; 
2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar ten bedrage van  

€ 501,- te vergoeden. 

 
Dit advies is gegeven door … 

 
Oisterwijk, 16 januari 2018. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris    de voorzitter      
 


