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De commissie volgt [de CI] in haar standpunt dat in dit geval sprake is van 
een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De waarschuwing is 
gebaseerd op een wettelijk voorschrift. Het vaststellen van een categorie 
III-afwijking en het daarop geven van een waarschuwing vormen een 
voorwaarde voor het hierna toepassen van een sanctiebevoegdheid in 
bepaalde situaties en zijn dus een essentieel onderdeel is van een 
sanctieregime. 
Naar het oordeel van de commissie is [de CI] bevoegd om mede op basis 
van tijdens de zienswijzeprocedure nader bekend geworden feiten de 
afwijking vast te stellen. Deze afwijking kan verschillen van de eerder 
door de auditor en in het voorgenomen besluit aangegeven afwijking. 
Bijlage XIIIa, Bijlage XIIIe en de Awb verzetten zich hier niet tegen 
aanpassing van de wettelijke grondslag van de afwijking gedurende de 
procedure. Eerst in het besluit wordt de afwijking (definitief) vastgesteld.  
 
 
BCA 18007  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 14 mei 2018 bezwaar tegen het besluit van 4 
mei 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] een categorie III-afwijking vastgesteld en 
naar aanleiding daarvan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 9 juli 2018 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
7 september 2018 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. 
 
Op de hoorzitting is de vraag gesteld of hier sprake is van een besluit in de zin van 
artikel 1:3, eerste lid, van de Awb waartegen bezwaar kan worden gemaakt. 
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Bij e-mailbericht van 18 september 2018 heeft [de CI] zich op het standpunt 
gesteld dat een waarschuwing in geval van een categorie III-afwijking een voor 
bezwaar en beroep vatbaar besluit is. [De CI] heeft daartoe gewezen op de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) 
van 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449, waarin is geoordeeld dat een 
waarschuwing die is gebaseerd op een wettelijk voorschrift, in ieder geval een 
besluit is als de waarschuwing een voorwaarde is voor het toepassen van een 
sanctiebevoegdheid in bepaalde situaties en dus een essentieel onderdeel is van 
een sanctieregime. 
[De CI] is van mening dat de waarschuwing behorende bij categorie III-afwijkingen 
voldoet aan de voorwaarden die de Afdeling heeft geformuleerd, namelijk dat er 
sprake is van een wettelijke grondslag en dat de waarschuwing een essentieel 
onderdeel is van het sanctieregime. De waarschuwing voor een categorie III-
afwijking is gebaseerd op artikel 23 van het Werkveldspecifiek document voor 
Aanwijzing van en Toezicht op certificerende instellingen die Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage 
XIIIe) en derhalve gebaseerd op een wettelijk voorschrift. Daarnaast vormt deze 
waarschuwing een voorwaarde om bij het niet tijdig treffen van herstelmaatregelen 
of corrigerende maatregelen een zwaardere sanctie op te leggen, namelijk een 
voorwaardelijke schorsing.  
 
De commissie volgt [de CI] in haar standpunt dat in dit geval sprake is van een 
besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De waarschuwing is gebaseerd 
op een wettelijk voorschrift. Het vaststellen van een categorie III-afwijking en het 
daarop geven van een waarschuwing vormen een voorwaarde voor het hierna 
toepassen van een sanctiebevoegdheid in bepaalde situaties en zijn dus een 
essentieel onderdeel is van een sanctieregime. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert aan dat [de CI] de procedure niet correct heeft gevolgd. Bij 
een reguliere audit worden de afwijkingen toegekend. Vervolgens mag de 
certificaathouder een zienswijze geven. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, zal 
de certificerende instelling een nader onderzoek verrichten en zich enkel en alleen 
richten op de toegekende afwijking in relatie tot de geformuleerde bevindingen en 
toelichtingen. In dit geval gaat [de CI] als certificerende instelling bij een nader 
onderzoek ook zoeken of er nog andere afwijkingen van toepassing zijn op het te 
onderzoeken project. Dit had echter al bij de eerste audit geconstateerd moeten 
worden en past niet bij het doel van een zienswijzeonderzoek.  
 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 22, twaalfde lid, van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) 
bepaalt dat het asbestinventarisatiebedrijf ervoor zorgt dat het opgestelde 
asbestinventarisatierapport door de technisch eindverantwoordelijke, bedoeld in 
artikel 9, wordt gedateerd en ondertekend. 
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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 de 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 22, twaalfde lid, van Bijlage 
XIIIa is een categorie III-afwijking. 
Op grond van artikel 23, tiende lid, wordt aan de certificaathouder door de 
certificerende instelling een waarschuwing gegeven in geval van een afwijking uit 
categorie III en IV. 
 
De beoordeling  
1. Op 16 april 2018 heeft [de CI] bij [bezwaarmaker] een audit uitgevoerd. Daarbij 
is door de auditor geconstateerd dat de datum van het getekende 
inventarisatierapport 3 april 2018 betrof, terwijl de SMA-rt dateerde van 10 april 
2018. Daarbij is de auditor ervan uitgegaan dat het daarom een gewijzigde versie 
betrof, die opnieuw had moeten worden ondertekend door de technisch 
eindverantwoordelijke. De auditor heeft dit als een afwijking van artikel 22, 
dertiende lid, van Bijlage XIIIa aangemerkt. 
 
Tijdens het zienswijzeonderzoek is echter gebleken dat de versie van het 
inventarisatierapport van 3 april 2018 niet een eerste versie betrof, maar een 
conceptversie. Hierdoor kan niet worden gesteld dat de technisch 
eindverantwoordelijke het asbestinventarisatierapport niet opnieuw heeft 
ondertekend, maar wel dat het inventarisatierapport onjuist is gedateerd.  
 
[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 22, twaalfde lid, 
van Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit een categorie III-
afwijking vastgesteld en naar aanleiding daarvan [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 
 
2. Door [bezwaarmaker] wordt niet bestreden dat het inventarisatierapport onjuist 
is gedateerd en daardoor een afwijking van artikel 22, twaalfde lid, van Bijlage 
XIIIa heeft plaatsgevonden.  
 
[Bezwaarmaker] stelt echter dat in eerste instantie bij de audit een afwijking van 
artikel 22, dertiende lid, van Bijlage XIIIa is geconstateerd en dat [de CI], als 
tijdens de zienswijzeprocedure blijkt dat dat niet klopt, niet een afwijking van 
artikel 22, twaalfde lid, van Bijlage XIIIa kan vaststellen. 
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. Naar het oordeel van 
de commissie is [de CI] bevoegd om mede op basis van tijdens de 
zienswijzeprocedure nader bekend geworden feiten de afwijking vast te stellen. 
Deze afwijking kan verschillen van de eerder door de auditor en in het 
voorgenomen besluit aangegeven afwijking. Bijlage XIIIa, Bijlage XIIIe en de Awb 
verzetten zich hier niet tegen aanpassing van de wettelijke grondslag van de 
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afwijking gedurende de procedure. Eerst in het besluit wordt de afwijking 
(definitief) vastgesteld.  
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat het 
geconstateerde feit een afwijking van artikel 22, twaalfde lid, van Bijlage XIIIa 
oplevert. 
 
[De CI] is daarom bevoegd en op grond van artikel 23, tiende lid, van Bijlage XIIIe 
gehouden een formele waarschuwing te geven. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie 
geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijkingen zou 
moeten terugschalen of geen waarschuwing zou moeten geven.  
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten. 
 
Dit advies is gegeven door ... 

 
Moergestel, 8 oktober 2018. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


