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Zoals de commissie in haar adviezen BCA 18001 en BCA 18003 heeft 
overwogen, moet het asbestinventarisatiebedrijf op grond van artikel 6, 
zesde lid, van Bijlage XIIIa verzekerd zijn tegen wettelijke 
aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn werkzaamheden. 
Dit artikellid betekent dat het asbestinventarisatiebedrijf een 
verzekeringsovereenkomst moet hebben afgesloten tegen wettelijke 
aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn 
asbestinventarisatiewerkzaamheden. Het artikellid stelt verder geen eisen 
aan (de inhoud van) de verzekeringsovereenkomst. 
De commissie overweegt dat het aan [bezwaarmaker] is om ervoor zorg te 
dragen dat tijdig adequate corrigerende maatregelen worden genomen ter 
beëindiging van de afwijking van artikel 18, vijfde lid, van Bijlage XIIIa.  
Met het melden van gegevens bij [de CI] heeft [bezwaarmaker] strikt 
genomen niet voldaan aan artikel 18, vijfde lid, van Bijlage XIIIa. Op 
grond van dit artikel dienen de gegevens in LAVS te worden gemeld. 
Daarom kan niet worden gesproken van een adequate corrigerende 
maatregel.  
 
 
BCA 19008  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake de bezwaren van 
[bezwaarmaker]  
 
De bezwaren 
[Gemachtigde 1] maakt bij brief van 1 februari 2019 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen het besluit van 20 december 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit van 20 december 2018 heeft [de CI] het procescertificaat 
van [bezwaarmaker] per 21 december 2018 tweemaal voorwaardelijk geschorst 
voor een termijn van 90 dagen en een tweetal formele waarschuwingen gegeven.  
 
Verder maakt [gemachtigde 1] bij brief van 14 februari 2019 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen twee besluiten van 7 februari 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit van 7 februari 2019 met nummer [nummer] heeft [de CI] 
het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 21 februari 2019 onvoorwaardelijk 
geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
Bij het bestreden besluit van 7 februari 2019 met nummer [nummer] heeft [de CI] 
het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst voor een 
termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Bij brief van 25 februari 2019 heeft [gemachtigde 1] namens [bezwaarmaker] de 
gronden van bezwaar tegen de besluiten van 20 december 2018 en 7 februari 2019 
ingediend.  
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Bij uitspraak van 19 april 2019 (BRE 19/1047 Wet VV) heeft de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant het verzoek om een 
voorlopige voorziening afgewezen. 
 
Naar aanleiding van de bezwaren heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] bij brief 
van 30 april 2019 een verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
14 juni 2019 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit 
advies gevoegd.  
 
De ontvankelijkheid 
Voordat op de inhoud van de bezwaren kan worden ingegaan, dient de vraag te 
worden beantwoord of de bezwaren ontvankelijk zijn. 
 
bezwaarschrift van 1 februari 2019 
[De CI] stelt in haar verweerschrift dat het bezwaar van 1 februari 2019 tegen het 
besluit van 20 december 2018 te laat 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. 
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. 
Op grond van artikel 6:11 van de Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de 
termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond 
daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de 
indiener in verzuim is geweest.  
 
De commissie stelt vast dat het bestreden besluit van 20 december 2018 op 
dezelfde dag is bekendgemaakt. Gelet hierop liep de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift van 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019. Het 
bezwaarschrift is gedateerd op 1 februari 2019. Niet is gebleken dat het 
bezwaarschrift eerder ter post is bezorgd.  
Gesteld noch gebleken is van feiten of omstandigheden op grond waarvan kan 
worden geoordeeld dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Er is daarom 
geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. Hieruit volgt dat het 
bezwaar van 1 februari 2019 tegen het besluit van 20 december 2018 niet-
ontvankelijk is. Die gronden van bezwaar worden daarom niet inhoudelijk 
behandeld. Hier wordt van de juistheid van het besluit van 20 december 2018 
uitgegaan. 
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bezwaarschrift 14 februari 2019 
Het bezwaarschrift van 14 februari 2019 tegen de besluiten van 7 februari 2019 
voldoet wel aan de eisen die de Awb ten aanzien van de ontvankelijkheid stelt, 
zodat dat bezwaar wel ontvankelijk is. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert in het bezwaarschrift van 14 februari 2019, aangevuld bij 
brief van 25 februari 2019, de volgende gronden van bezwaar aan. 
- [Bezwaarmaker] is er niet van overtuigd dat de bij de bestreden besluiten 

betrokken deskundigen voldoen aan de competenties voortvloeiend uit 
Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en Toezicht op certificerende 
instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie en Procescertificaten 
Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe). 

- Besluit Cad/EC19-00190 d.d. 7 februari 2019 - afwijking [nummer 1]-II/02 
In het besluit wordt op geen enkele wijze gemotiveerd waarom de maatregelen 
die [bezwaarmaker] heeft voorgesteld niet als adequaat zijn beoordeeld. 
[De CI] wilde geen enkele indicatie geven over welke verzekering 
[bezwaarmaker] zou moeten afsluiten die als adequate corrigerende maatregel 
zou gelden.  
[Bezwaarmaker] heeft in de periode tussen 20 december 2018 en 3 januari 
2019 meermaals aangegeven bij [de CI] dat het onmogelijk was om binnen 
twee weken een verzekering af te sluiten, zeker gezien de periode van het jaar. 
[Bezwaarmaker] heeft als corrigerende maatregel voorgesteld om zo spoedig als 
mogelijk een passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  
De discussie over de verzekering tussen [bezwaarmaker] en [de CI] loopt al drie 
jaar. [Bezwaarmaker] heeft meermaals contact gezocht om het oordeel van de 
vakspecialist van [de CI] te vernemen. Inmiddels is een verzekering afgesloten. 
De verzekering is als maatregel geaccepteerd. Afwijking [nummer 1]-II/02 is 
afgesloten. 

- Besluit Cad/EC19-00189 d.d. 7 februari 2019 - afwijking [nummer 2]-III/05 
In het besluit wordt op geen enkele wijze gemotiveerd waarom de maatregelen 
die [bezwaarmaker] heeft voorgesteld niet als adequaat zijn beoordeeld. 
Ook in het contact tussen [bezwaarmaker] en [de CI] via het portal heeft [de 
CI] onvoldoende aangegeven welke maatregel [bezwaarmaker] zou moeten 
treffen, die een adequate corrigerende maatregel oplevert.  
Een corrigerende maatregel bij een systeemprobleem LAVS, bestaande uit 
verloren geraakte gegevens, is per definitie onmogelijk. [Bezwaarmaker] heeft 
het probleem met LAVS aan [de CI] kenbaar gemaakt. Daarnaast kan van 
[bezwaarmaker] niet worden verwacht dat zij bij voortduring controleert of er 
geen gegevens verloren zijn gegaan in LAVS na een succesvolle initiële 
invoering. [De CI] heeft niet in of buiten de besluitvormingsprocedure bij de 
beheerder van LAVS geïnformeerd naar de eventuele problemen met de 
invoering van gegevens van [bezwaarmaker]. 
SCa-100 in ogenschouw nemend is het voor [bezwaarmaker] aannemelijk dat 
het melden van de inventarisatie bij [de CI] in geval van uitval van LAVS een 
adequate maatregel oplevert. Dit heeft [bezwaarmaker] dan ook voorgesteld. 
Hierover is nog geen inhoudelijk oordeel geveld door [de CI].  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
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Artikel 5, aanhef en onder b en c, van Werkveldspecifiek certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) 
bepaalt dat de certificaathouder, nadat de certificerende instelling hem een door 
haar getrokken conclusie, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van bijlage XIIIe, heeft 
gezonden die leidt tot het treffen van een herstelmaatregel of corrigerende 
maatregel en hij geen zienswijze indient zoals bedoeld in artikel 24, tweede lid, 
van bijlage XIIIe, of nadat de certificerende instelling hem het besluit heeft 
gezonden omtrent het treffen van een maatregel als bedoeld in artikel 24, derde 
lid, van bijlage XIIIe, de noodzakelijke adequate herstelmaatregelen of 
corrigerende maatregelen neemt en daarover aan de certificerende instelling 
rapporteert:  
b. binnen acht weken in geval van een afwijking uit de categorie III, zoals bepaald 

in bijlage 1 bij bijlage XIIIe; 
c. binnen twee weken in geval van een afwijking uit de categorie II, zoals bepaald 

in bijlage 1 bij bijlage XIIIe. 
 
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. 
In artikel 23, derde lid, aanhef en onder c, is bepaald dat bij het toepassen van het 
eerste en tweede lid de volgende verzwaringen worden toegepast: 
c. indien de certificerende instelling constateert dat de certificaathouder bij een 

afwijking uit de categorie III dan wel categorie IV niet binnen de in artikel 5, 
onderdeel a en b, van bijlage XIIIa genoemde termijnen aan de certificerende 
instelling heeft aangetoond dat hij adequate corrigerende maatregelen heeft 
genomen, wordt deze afwijking overeenkomstig bijlage beschouwd als zijnde 
een afwijking uit de naastgelegen zwaardere categorie. 

Op grond van artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder c, wordt het procescertificaat 
onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien de certificaathouder waarvan het 
procescertificaat voorwaardelijk is geschorst niet binnen de in artikel 5, onderdeel 
c, van Bijlage XIIIa genoemde termijn aan de certificerende instelling heeft 
aangetoond dat hij adequate corrigerende maatregelen heeft genomen. 
Op grond van artikel 23, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 
geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-afwijking. 
  
De beoordeling  
1. Naar aanleiding van de bezwaargrond dat [bezwaarmaker] er niet van overtuigd 
is dat de bij de bestreden besluiten betrokken deskundigen voldoen aan de 
competenties voortvloeiend uit Bijlage XIIIe), overweegt de commissie dat deze 
bezwaargrond niet nader door [bezwaarmaker] is onderbouwd. [De CI] mag in 
beginsel uitgaan van de juistheid van de rapporten van de auditor. 
 
Op de hoorzitting heeft [bezwaarmaker] betwijfeld of de besluiten van 7 februari 
2019 bevoegd zijn genomen door mevrouw [naam 1] en mevrouw [naam 2] 
namens [de CI].  
De bevoegdheid / ondertekening is eerder aan de orde geweest in zaak BCA 
17004. Door [de CI] is toen een uittreksel uit het handelsregister overgelegd. 
Daaruit blijkt dat mevrouw [naam 2] samen met [naam 1] bevoegd is besluiten te 
nemen.  
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2. Bij het bestreden besluit van 7 februari 2019 met nummer CAd/EC19-00190 
heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 21 februari 2019 
onvoorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen, omdat 
[bezwaarmaker] niet binnen twee weken na het besluit van 20 december 2018 
corrigerende maatregelen heeft genomen ter beëindiging van de afwijking van 
artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa (afwijking [nummer 1]-II/02). 
 
Zoals de commissie in haar adviezen BCA 18001 en BCA 18003 heeft overwogen, 
moet het asbestinventarisatiebedrijf op grond van artikel 6, zesde lid, van Bijlage 
XIIIa verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die 
voortvloeien uit zijn werkzaamheden. Dit artikellid betekent dat het 
asbestinventarisatiebedrijf een verzekeringsovereenkomst moet hebben afgesloten 
tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn 
asbestinventarisatiewerkzaamheden. Het artikellid stelt verder geen eisen aan (de 
inhoud van) de verzekeringsovereenkomst. 
Uit het besluit van 20 december 2018 vloeide voort dat [bezwaarmaker] binnen 
twee weken, dus uiterlijk op 3 januari 2019, corrigerende maatregelen diende te 
nemen ter beëindiging van de afwijking van artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa. 
De corrigerende maatregel bestond uit het afsluiten van een adequate verzekering, 
waardoor [bezwaarmaker] is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor 
risico’s die voortvloeien uit haar werkzaamheden. Vaststaat dat [bezwaarmaker] 
binnen de termijn van twee weken geen adequate verzekering heeft afgesloten. 
[De CI] heeft toegelicht dat in dit geval ook een ondertekende offerte voor het 
afsluiten van een adequate verzekering als corrigerende maatregel zou worden 
geaccepteerd. De commissie is echter niet gebleken dat binnen de termijn sprake 
was van een ondertekende offerte en zelfs niet van een verzoek van 
[bezwaarmaker] aan een verzekeringsmaatschappij voor het uitbrengen van een 
offerte. Uit de stukken leidt de commissie af dat [bezwaarmaker] pas na afloop van 
de termijn van twee weken - op 7 januari 2019 – overleg heeft gevoerd met 
verzekeringsadviseur over een af te sluiten verzekering. Bovendien is de afwijking 
al op 13 november 2018 geconstateerd door [de CI] en kenbaar gemaakt aan 
[bezwaarmaker]. Vanaf dat moment had [bezwaarmaker] al bij een 
verzekeringsmaatschappij kunnen informeren over een nieuw af te sluiten 
verzekering. Dat [bezwaarmaker] dit pas buiten de termijn van twee weken heeft 
gedaan moet voor haar rekening en risico komen. De bezwaargrond dat de termijn 
van twee weken te kort was om een verzekering te kunnen afsluiten, had 
[bezwaarmaker] tijdig tegen het besluit van 20 december 2018 moeten aanvoeren 
en kan hier niet meer aan de orde worden gesteld.  
 
Nu [bezwaarmaker] niet binnen twee weken adequate corrigerende maatregelen 
heeft genomen, was [de CI] op grond van artikel 23, vijfde lid, aanhef en onder c, 
van Bijlage XIIIe gehouden het certificaat van [bezwaarmaker] voor 30 dagen 
onvoorwaardelijk te schorsen.  
 
3. Bij het bestreden besluit van 7 februari 2019 met nummer CAd/EC19-00189 
heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst 
voor een termijn van 90 dagen, omdat [bezwaarmaker] niet binnen acht weken na 
het besluit van 30 november 2018 corrigerende maatregelen heeft genomen ter 
beëindiging van de afwijking van artikel 18, vijfde lid, van Bijlage XIIIa (afwijking 
[nummer 2]-III/05).  
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De commissie overweegt dat het aan [bezwaarmaker] is om ervoor zorg te dragen 
dat tijdig adequate corrigerende maatregelen worden genomen ter beëindiging van 
de afwijking van artikel 18, vijfde lid, van Bijlage XIIIa.  
 
Blijkens het afwijkingsformulier heeft de auditor geconstateerd dat van sommige 
projecten er weliswaar gegevens bij [de CI] zelf waren gemeld, maar dat dit niet 
voor alle projecten het geval was. Met het melden van gegevens bij [de CI] heeft 
[bezwaarmaker] strikt genomen niet voldaan aan artikel 18, vijfde lid, van Bijlage 
XIIIa. Op grond van dit artikel dienen de gegevens in LAVS te worden gemeld. 
Daarom kan niet worden gesproken van een adequate corrigerende maatregel.  
 
In het verweerschrift is namens [de CI] aangegeven dat [de CI] niet heeft kunnen 
vaststellen of het niet kunnen inloggen in LAVS aan certificaathouder zelf te wijten 
was. [Bezwaarmaker] stelt dat bij disfunctioneren van LAVS het melden van de 
betreffende gegevens bij [de CI] een adequate corrigerende maatregel zou zijn.  
De door [bezwaarmaker] als noodmaatregel voorgestelde melding bij [de CI] zelf 
heeft [de CI] als zodanig akkoord bevonden, zodat de afwijking is gesloten en de 
voorwaardelijke schorsing niet is omgezet in een onvoorwaardelijke schorsing. 
 
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] een lagere of geen 
sanctie zou moeten opleggen. Evenmin is sprake van onbillijkheden van 
zwaarwegende aard. 
 
5. De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] terecht en op goede gronden 
het certificaat van [bezwaarmaker] voor 30 dagen heeft geschorst en het 
procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk heeft geschorst voor een 
termijn van 90 dagen. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar tegen het besluit van 20 december 2018 niet-ontvankelijk te 

verklaren; 
2. het bezwaar tegen de besluiten van 7 februari 2019 ongegrond te verklaren en 

de bestreden besluiten in stand te laten. 
 
Dit advies is gegeven door … 

 
Moergestel, 2 juli 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      


