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Op grond van artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa dient een 
asbestverwijderingsbedrijf zich ervan dient te vergewissen dat een 
eindbeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de in dat artikel 
genoemde bepalingen. De verantwoordelijkheid van het 
asbestverwijderingsbedrijf beperkt zich dan ook tot het creëren van de 
randvoorwaarden die nodig zijn voor het uitvoeren van een goede 
eindbeoordeling door de inspectie-instelling. Het artikellid bevat geen 
risicoaansprakelijkheid voor het asbestverwijderingsbedrijf voor de 
kwaliteit van de eindbeoordeling door de geaccrediteerde inspectie-
instelling. 
Artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat het asbesthoudend materiaal 
zo spoedig mogelijk wordt verpakt in een niet-luchtdoorlatende 
verpakking van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt. Voorop 
staat dat het asbesthoudend materiaal ‘zo spoedig mogelijk’ 
wordt verpakt. Het in de toelichting aangegeven moment van het einde 
van de werkdag moet als een goede indicatie worden opgevat. Het is niet 
aan [bezwaarmaker] te bepalen om een veilige werkmethode te 
ontwikkelen en op welke wijze 'zo spoedig mogelijk' het asbesthoudende 
materiaal wordt verpakt. Het pas afsluiten van de container wanneer deze 
vol is of de sanering gereed is, kan niet worden gezien als het ‘zo spoedig 
mogelijk’ verpakken van asbesthoudend materiaal. 
Op grond van artikel 45, vierde lid, van Bijlage XIIIa moet de DTA in 
het logboek registreren dat en welke aanvullende maatregelen zijn  
genomen. Tijdens de zienswijzeprocedure is aangetoond dat de registratie 
van de aanvullende maatregelen voorafgaand aan de eindbeoordeling 
heeft plaatsgevonden. Hiermee is aan artikel 45, vierde lid, van Bijlage 
XIIIa voldaan. Dit artikellid vereist niet dat ter plaatse wordt aangetoond 
dat en welke aanvullende maatregelen zijn genomen.  
 
 
BCA 19006  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker]  
 
De bezwaren 
[Gemachtigde 1] maakt bij brief van 18 januari 2019 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen de besluiten van 7 december 2018 van [de CI]. 
Bij de bestreden besluiten heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een tweetal formele 
waarschuwingen gegeven en het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 24 
december 2018 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen.  
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De procedure 
Naar aanleiding van de bezwaren heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] een 
verweerschrift ingebracht. De datum daarop van 16 januari 2019 is een kennelijke 
verschrijving. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
24 mei 2019 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit 
advies gevoegd.  
 
De ontvankelijkheid 
Het bezwaarschrift voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
ten aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat de bezwaren tegen alle drie 
besluiten ontvankelijk zijn. 
 
In haar advies BCA 18007 heeft de commissie het standpunt van [de CI] gevolgd 
dat een formele waarschuwing een besluit is 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 van 
het sanctieregime. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- Besluit [nummer]-II/01 - artikel 45, eerste lid, van Werkveldspecifiek 

certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa). 
Op grond van artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa dient een 
asbestverwijderingsbedrijf zich ervan te vergewissen dat een eindbeoordeling 
wordt uitgevoerd overeenkomstig de in dat artikel genoemde bepalingen.  
De verantwoordelijkheid van [bezwaarmaker] beperkt zich dan ook tot het 
creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het uitvoeren van een 
goede eindbeoordeling door de inspectie-instelling. Het artikellid bevat geen 
risicoaansprakelijkheid voor het asbestverwijderingsbedrijf voor de kwaliteit van 
de eindbeoordeling door de geaccrediteerde inspectie-instelling.  
De eindbeoordeling voldeed aan artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa. Tijdens 
de eindschoonmaak heeft de deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA) 
visueel vastgesteld dat de arbeidsplaats schoon en vrij van asbest was. 
Vervolgens heeft ook [inspectie-instelling] tijdens de eindbeoordeling een 
uitvoerige visuele inspectie uitgevoerd. Van groot belang is dat [inspectie-
instelling] op 13 november 2018 vaststelde dat al het asbesthoudend materiaal 
op de juiste wijze was gesaneerd en de arbeidsplaats vrij was van asbest. Dat 
een dag later alsnog asbestverdacht materiaal zou zijn aangetroffen, doet aan 
het voorgaande niets af. Een dag eerder al was het werkgebied vrijgegeven, 
opgeleverd aan de opdrachtgever en toegankelijk voor derden. Daar komt nog 
bij dat ook op naastgelegen locaties werkzaamheden plaatsvonden. Een 
eindbeoordeling is altijd een momentopname. Bovendien verschillen partijen van 
mening of het materiaal dat door de auditor was aangetroffen, asbestverdacht 
was. Volgens [inspectie-instelling] was het door de auditor aangetroffen 
materiaal niet asbestverdacht.  
Er is ten onrechte een afwijking uitgeschreven. 
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- Besluit [nummer]-III/01 - artikel 44, eerste lid, onder a, van Bijlage XIIIa. 

Dit artikel geeft niet aan wat onder ‘zo spoedig mogelijk’ verpakken van 
asbesthoudend materiaal moet worden verstaan. Uit de toelichting blijkt dat het 
einde van de werkdag een goed moment kan zijn. Dit betekent evenwel niet dat 
een later moment in strijd is met artikel 44 van Bijlage XIIIa. De in dit artikel 
genoemde eis biedt [bezwaarmaker] dan ook ruimte om invulling te geven aan 
deze norm. Het is dan ook primair aan [bezwaarmaker] om een veilige 
werkmethode te ontwikkelen en te bepalen op welke wijze 'zo spoedig mogelijk' 
het asbesthoudende materiaal wordt verpakt. [bezwaarmaker] kon op een later 
moment het asbesthoudend materiaal verpakken, nu de container zich bevond in 
het werkgebied en dus niet voor derden toegankelijk was. Bovendien was de 
container aan vijf zijden afgesloten met dubbele liner en een buitenzak. 
Bovendien was sprake van hechtgebonden materiaal, namelijk een 
sandwichpaneel. De kans dat asbestvezels vrijkwamen en zich verspreidden, 
was onder deze omstandigheden in de optiek van [bezwaarmaker] nihil. 
[Bezwaarmaker] weerspreekt dan ook het standpunt van [de CI] in het 
bestreden besluit dat er risico's bestonden op vezelverspreiding door 
weersinvloeden. 
Er was geen sprake van een afwijking van artikel 44, eerste lid, onder a, van 
Bijlage XIIIa. 

- Besluit [nummer]-III/02 - artikel 45, vierde lid, van Bijlage XIIIa. 
De DTA heeft later verklaard dat hij tijdens de audit in de stress raakte doordat 
de audit langer duurde en hij hierdoor in de knel raakte met zijn overige 
werkzaamheden. Een bijkomende omstandigheid was dat (ingehuurd) personeel 
die dag niet kwam opdagen, waardoor de werkzaamheden verder onder druk 
kwamen te staan. Om die reden was volgens [bezwaarmaker] sprake van een 
misverstand.  
Tijdens het zienswijzeonderzoek op het kantoor van [bezwaarmaker] is alsnog 
aangetoond dat wel degelijk registratie heeft plaatsgevonden. Op 14 november 
2018 om 7.30 uur, dus voorafgaand aan de eindbeoordeling, is het formulier in 
de werkplanner geplaatst. Hiermee heeft [bezwaarmaker] aangetoond dat is 
voldaan aan artikel 45, vierde lid, van Bijlage XIIIa. Er is daarom ten onrechte 
een afwijking uitgeschreven. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat het materiaal zo spoedig mogelijk 
wordt verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking van zodanige dikte en  
sterkte dat deze niet scheurt. 
 
Artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat de eindbeoordeling wordt 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, eerste en tweede lid, van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de artikelen 4.51a en 4.53c van het besluit. 
 
Artikel 45, vierde lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat na een afkeur van het 
werkgebied door de inspectie-instelling de DTA in het logboek registreert welke 
aanvullende maatregelen zijn genomen voordat de eindbeoordeling opnieuw door 
die inspectie-instelling wordt uitgevoerd. Ook in geval de inspectie-instelling een 
eenvoudige visuele afwijking constateert conform de NEN 2990, registreert de DTA 
in het logboek welke aanvullende maatregelen zijn genomen. 
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In artikel 23, eerste lid, van Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en 
Toezicht op certificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe) is bepaald dat, indien 
de certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan één of 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 45, eerste lid, van Bijlage 
XIIIa is een categorie II-afwijking. Het niet voldoen aan artikel 44, eerste lid, en 
artikel 45, vierde lid, van Bijlage XIIIa is een categorie III-afwijking. 
Op grond van artikel 23, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 
geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-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. Bij de bestreden besluiten van 7 december 2018 heeft [de CI] aan 
[bezwaarmaker] een tweetal formele waarschuwingen gegeven en het 
procescertificaat van [bezwaarmaker] per 24 december 2018 voorwaardelijk 
geschorst voor een termijn van 30 dagen.  
 
Aan deze besluiten van 7 december 2018 heeft [de CI] de volgende, op 14 
november 2018 geconstateerde afwijkingen ten grondslag gelegd: 
- Afwijking [nummer]-II/01; 
- Afwijking [nummer]-III/01; 
- Afwijking [nummer]-III/02. 
 
Voor de categorie II-afwijking [nummer]-II/01 heeft [de CI] op grond van artikel 
23, zevende lid, van Bijlage XIIIe het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
voorwaardelijk voor 30 dagen geschorst. 
 
Voor de categorie III-afwijkingen [nummer]-III/01 en [nummer]-III/02 heeft [de 
CI] op grond van artikel 23, tiende lid, van Bijlage XIIIe formele waarschuwingen 
gegeven. 
 
[Bezwaarmaker] maakt bezwaar tegen alle drie afwijkingen en besluiten. 
 
2. Besluit [nummer]-II/01 - artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa. 
 
Artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat de eindbeoordeling wordt 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, eerste en tweede lid, van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de artikelen 4.51a en 4.53c van het besluit. 
 
Tijdens de audit op 14 november 2018 heeft de auditor geconstateerd dat de 
eindbeoordeling niet was uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, eerste en tweede  
lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de artikelen 4.51a en 4.53c van  
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het besluit. Door de auditor is tijdens de audit vastgesteld dat de eindbeoordeling 
door de laborant van [inspectie-instelling] niet was uitgevoerd conform NEN 2990. 
De kozijnen waren niet goed schoongemaakt, sponningen waren vuil, er lagen 
stukjes glaslat, en er waren op diverse plaatsen nog stelplaatjes aanwezig waar de 
asbesthoudende beplating op had gestaan. Tevens was er nog een aantal stukken 
asbesthoudende gevelbeplating aangetroffen in het vrijgegeven gebied.  
 
Vanaf 1 april 2019 geldt het Certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, dat is vastgesteld door de Stichting 
Ascert op 15 november 2018 en door de minister is gepubliceerd in de 
Staatscourant van 6 december 2018, 68771.  
Op grond van 45, eerste lid, van dat Certificatieschema dient het 
asbestverwijderingsbedrijf zich ervan te vergewissen dat de eindbeoordeling wordt 
uitgevoerd door een inspectie-instelling overeenkomstig artikel 9, eerste en 
tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de artikelen 4.51a en  
4.53c van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
In de toelichting wordt gesteld dat de tekst van dit artikel deels overeenkomt met 
artikel 45 van bijlage XIIIa. De tekst van het eerste lid is aangepast om te 
verduidelijken dat de verantwoordelijkheid voor de opdracht tot de eindbeoordeling 
bij de opdrachtgever ligt en niet bij het asbestverwijderingsbedrijf. Tevens is 
verduidelijkt wie de eindbeoordeling moet uitvoeren, namelijk de inspectie-
instelling.  
 
De commissie is met [bezwaarmaker] van mening dat op grond van artikel 45, 
eerste lid, van Bijlage XIIIa een asbestverwijderingsbedrijf zich ervan dient te 
vergewissen dat een eindbeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de in dat 
artikel genoemde bepalingen. De verantwoordelijkheid van [bezwaarmaker] 
beperkt zich dan ook tot het creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor 
het uitvoeren van een goede eindbeoordeling door de inspectie-instelling. Het 
artikellid bevat geen risicoaansprakelijkheid voor het asbestverwijderingsbedrijf 
voor de kwaliteit van de eindbeoordeling door de geaccrediteerde inspectie-
instelling. 
 
De eindbeoordeling voldeed aan artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa. Tijdens de 
eindschoonmaak heeft de DTA visueel vastgesteld dat de arbeidsplaats schoon en 
vrij van asbest was. Vervolgens heeft ook [inspectie-instelling] tijdens de 
eindbeoordeling een uitvoerige visuele inspectie uitgevoerd. [Inspectie-instelling] 
stelde op 13 november 2018 vast dat al het asbesthoudend materiaal op de juiste 
wijze was gesaneerd en de arbeidsplaats vrij was van asbest. Volgens [inspectie-
instelling] is het door de auditor aangetroffen materiaal niet asbestverdacht.  
 
De auditor heeft eerst een dag na vrijgave van het werkgebied een audit 
uitgevoerd. Daardoor kan ook niet worden uitgesloten dat het door de auditor 
aangetroffen materiaal eerst na vrijgave van het werkgebied op die plaats terecht 
is gekomen.  
 
Nu [bezwaarmaker] zich ervan vergewist heeft dat de eindbeoordeling is 
uitgevoerd door een inspectie-instelling overeenkomstig de in artikel 45, eerste lid, 
van Bijlage XIIIa genoemde bepalingen, heeft [bezwaarmaker] voldaan aan dat 
artikellid. 
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De commissie komt daarom tot de conclusie dat [de CI] ten onrechte een afwijking 
van artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa heeft vastgesteld. 
 
3. Besluit [nummer]-III/01 - artikel 44, eerste lid, onder a, van Bijlage XIIIa. 
 
Artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgt dat het materiaal zo spoedig mogelijk 
wordt verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking van zodanige dikte en  
sterkte dat deze niet scheurt. 
 
Tijdens de audit op 14 november 2018 heeft de auditor geconstateerd dat het 
asbestverwijderingsbedrijf er niet voor zorgde dat het asbesthoudende materiaal 
zo spoedig mogelijk werd verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking van  
zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurde. 
De gevelbeplating van de achterzijde van het gebouw was reeds een dag eerder 
verwijderd. De beplating lag nog in de container binnen het afgezette gebied. De 
beplating was niet afgedekt of (dubbel) verpakt. 
 
Dit artikel geeft niet aan wat onder ‘zo spoedig mogelijk’ verpakken van 
asbesthoudend materiaal moet worden verstaan. Uit de toelichting blijkt dat het 
einde van de werkdag een goed moment kan zijn.  
 
[Bezwaarmaker] voert aan dat dit niet betekent dat een later moment in strijd is 
met artikel 44 van Bijlage XIIIa. De in dit artikel genoemde eis biedt 
[bezwaarmaker] dan ook ruimte om invulling te geven aan deze norm. Het is dan 
ook primair aan [bezwaarmaker] om een veilige werkmethode te ontwikkelen en te 
bepalen op welke wijze 'zo spoedig mogelijk' het asbesthoudende materiaal wordt 
verpakt. Ter zitting heeft [bezwaarmaker] toegelicht dat de container pas wordt 
afgesloten wanneer de container vol is of de sanering gereed is.  
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. Voorop staat dat het 
asbesthoudend materiaal ‘zo spoedig mogelijk’ wordt verpakt. Het in de toelichting 
aangegeven moment van het einde van de werkdag moet als een goede indicatie 
worden opgevat. Het is niet aan [bezwaarmaker] te bepalen om een veilige 
werkmethode te ontwikkelen en op welke wijze 'zo spoedig mogelijk' het 
asbesthoudende materiaal wordt verpakt. Het pas afsluiten van de container 
wanneer deze vol is of de sanering gereed is, kan niet worden gezien als het ‘zo 
spoedig mogelijk’ verpakken van asbesthoudend materiaal. 
 
[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 44, eerste lid, onder a, van Bijlage 
XIIIa vastgesteld. 
 
4. Besluit [nummer]-III/02 - artikel 45, vierde lid, van Bijlage XIIIa. 
 
Artikel 45, vierde lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat na een afkeur van het 
werkgebied door de inspectie-instelling de DTA in het logboek registreert welke 
aanvullende maatregelen zijn genomen voordat de eindbeoordeling opnieuw door 
die inspectie-instelling wordt uitgevoerd. Ook in geval de inspectie-instelling een 
eenvoudige visuele afwijking constateert conform de NEN 2990, registreert de DTA 
in het logboek welke aanvullende maatregelen zijn genomen. 
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Tijdens de audit op 14 november 2018 heeft de DTA tegenover de auditor 
aangegeven dat [inspectie-instelling] het containment drie keer had afgekeurd en 
voor de vierde maal kleefmonsters had genomen en pompen in het containment 
had geplaatst. De DTA gaf tevens aan dat hij niet had geregistreerd welke 
aanvullende maatregelen hij had genomen, voordat er nogmaals een 
eindbeoordeling door de inspectie-instelling plaats kon vinden. 
 
Volgens [bezwaarmaker] is er sprake van een misverstand geweest en is tijdens 
het zienswijzeonderzoek op het kantoor van [bezwaarmaker] alsnog aangetoond 
dat wel degelijk registratie heeft plaatsgevonden. Op 14 november 2018 om 7.30 
uur, dus voorafgaand aan de eindbeoordeling, is het formulier in de werkplanner 
geplaatst. 
 
Namens [de CI] wordt in het verweerschrift gesteld dat de DTA tijdens de audit 
niet kon aantonen welke aanvullende maatregelen waren genomen.  
 
De commissie overweegt hierover dat op grond van artikel 45, vierde lid, van 
Bijlage XIIIa de DTA in het logboek moet registreren dat en welke 
aanvullende maatregelen zijn genomen. Tijdens de zienswijzeprocedure is  
aangetoond dat de registratie van de aanvullende maatregelen op 14 november 
2018 voorafgaand aan de eindbeoordeling heeft plaatsgevonden. Hiermee is aan 
artikel 45, vierde lid, van Bijlage XIIIa voldaan. Dit artikellid vereist niet dat ter 
plaatse wordt aangetoond dat en welke aanvullende maatregelen zijn genomen.  
 
[De CI] heeft daarom ten onrechte een afwijking van artikel 45, vierde lid, van 
Bijlage XIIIa vastgesteld. 
 
5. Conclusie. 
De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] bij de projectaudit 14 november 
2018 ten onrechte een afwijking van artikel 45, eerste lid, van Bijlage XIIIa 
[nummer]-II/01) en een afwijking van artikel 45, vierde lid, van Bijlage XIIIa 
[nummer]-III/02) heeft vastgesteld. 
 
Daarom kunnen twee besluiten van 7 december 2018, namelijk waarbij [de CI] het 
procescertificaat van [bezwaarmaker] per 24 december 2018 voorwaardelijk heeft 
geschorst voor een termijn van 30 dagen (besluit [nummer]-II/01) en een formele 
waarschuwing heeft gegeven (besluit [nummer]-III/02) niet in stand blijven en 
moeten deze worden herroepen. 
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om een vergoeding op de voet van artikel 7:15 van de 
Awb van de in de bezwaarfase gemaakte proceskosten. 
 
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 in ieder geval twee bestreden besluiten van 7 
december 2018 moeten worden herroepen. Daarom moeten de proceskosten 
worden vergoed. 
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De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht 
en de daarbij behorende bijlage worden begroot op 2 punten voor het indienen van 
een bezwaarschrift en het verschijnen op de hoorzitting. De waarde per punt 
bedraagt € 512,- (gewichtsfactor 1).  
 
Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 1.024,- 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, de bestreden besluiten [nummer]-II/01 

en [nummer]-III/02 te herroepen en het bestreden besluit [nummer]-III/01 in 
stand te laten; 

2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar voor een bedrag van  
€ 1.024,- te vergoeden. 

 
Dit advies is gegeven door … 
 
Moergestel, 17 juni 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      


