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[Bezwaarmaker] maakt bij de asbestverwijdering gebruik van een geldig 
asbestinventarisatierapport dat door [naam asbestinventarisatiebedrijf] 
destijds als gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf is opgesteld. De heer 
[naam 1] was en is uiteindelijk belanghebbende van [naam 
asbestinventarisatiebedrijf]. Dat [naam asbestinventarisatiebedrijf] op 
het moment van asbestverwijdering niet meer is gecertificeerd, is niet 
relevant. Doorslaggevend acht de commissie dat [bezwaarmaker] ook na 
die datum nog gebruik maakt van een asbestinventarisatierapport van 
[naam asbestinventarisatiebedrijf]. Op dat moment is naar het oordeel 
van de commissie sprake van een afwijking van artikel 25, derde lid, 
aanhef en onder b van het Certificatieschema (verboden 
verwantschapsrelatie).  
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Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
De bezwaren 
[Gemachtigde 1] maakt bij brief van 30 april 2019 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen het besluit van 24 april 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat van [bezwaarmaker] per 25 
april 2019 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] een 
verweerschrift d.d. 11 juni 2019 ingebracht.  
 
Bij uitspraak van 9 juli 2019, zaaknummer 19/2446, heeft de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Gelderland het verzoek om een voorlopige voorziening 
afgewezen. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
19 juli 2019 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit 
advies gevoegd.  
De commissie was op genoemde zittingsdatum van 19 juli jongstleden niet 
voltallig. Dit advies is in concept met daarbij het verslag van de hoorzitting aan alle 
commissieleden ter accordering toegezonden. Dit heeft geresulteerd in een advies 
dat door de voltallige commissie wordt gedragen. 
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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 de volgende gronden van bezwaar aan. 
- [Bezwaarmaker] voldoet aan artikel 25 van het Certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 
(Certificatieschema). De heer [naam 1] is namelijk geen uiteindelijk 
belanghebbende van een asbestinventarisatiebedrijf. Sterker nog: juist om 
ervoor te zorgen dat [bezwaarmaker] ook vanaf 1 april 2019 kon blijven voldoen 
aan artikel 25 van het Certificatieschema, besloot de heer [naam 1] het 
certificaat van [naam asbestinventarisatiebedrijf] per 1 april 2019 in te trekken. 
Om die reden mag [bezwaarmaker] de werkzaamheden op het project 
uitvoeren.  

- Dat [bezwaarmaker] en [naam asbestinventarisatiebedrijf] vóór 1 april 2019 niet 
voldeden aan deze nieuwe normen is niet van belang. Op grond van artikel 77 
van het Certificatieschema is [bezwaarmaker] op 1 april 2019 verplicht aan de 
nieuwe norm te voldoen. Dat is het geval omdat het certificaat per die datum is 
ingetrokken. 

- Aan het doel van de norm - het voorkomen van belangenverstrengeling – is in 
dit geval voldaan, doordat het certificaat van [naam asbestinventarisatiebedrijf] 
is opgezegd. Dit bedrijf is dan ook opgehouden te bestaan waardoor sowieso 
geen sprake kan zijn van een belangenverstrengeling tussen een 
saneringsbedrijf en een inventarisatiebedrijf. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 25, derde lid, aanhef en onder b van het Certificatieschema bepaalt dat op 
een zelfde projectlocatie geen werkzaamheden worden verricht als er sprake is van 
een eerstegraads of tweedegraads bloed- en aanverwantschapsrelatie of 
samenwoningsrelatie tussen een uiteindelijk belanghebbende bij of bestuurder van 
het asbestverwijderingsbedrijf en een uiteindelijk belanghebbende bij of bestuurder 
van het asbestinventarisatiebedrijf. 
 
In artikel 70, eerste lid, van Certificatieschema is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan één of meer bepalingen, 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 70 bepaalt dat de certificerende instelling bij het 
toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals 
opgenomen in bijlage 2. Het niet voldoen aan artikel 25, derde lid, is een categorie 
II-afwijking.  
Op grond van artikel 70, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 
geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-afwijking. 
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De beoordeling  
1. Op 3 april 2019 heeft [de CI] bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] 
aan de Van Heemstraweg 14 te Ewijk een projectaudit uitgevoerd. Daarbij is door 
de auditor geconstateerd dat op deze projectlocatie de asbestinventarisatie is 
uitgevoerd door [naam asbestinventarisatiebedrijf] en de asbestverwijdering door 
[bezwaarmaker]. De heer [naam 1] is getrouwd en samenwonend met mevrouw 
[naam 2]. De heer [naam 1] was op het moment van het opstellen van het 
asbestinventarisatierapport uiteindelijk belanghebbende van [naam 
asbestinventarisatiebedrijf]. Mevrouw [naam 2] is bestuurder / uiteindelijk 
belanghebbende van [bezwaarmaker]. 
 
[De CI] heeft het geconstateerde feit als een afwijking van artikel 25, derde lid, 
aanhef en onder b, van het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden 
besluit het certificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk geschorst.  
 
2. Artikel 25, derde lid, aanhef en onder b van het Certificatieschema bepaalt dat 
op een zelfde projectlocatie geen werkzaamheden worden verricht als er sprake is 
van een eerstegraads of tweedegraads bloed- en aanverwantschapsrelatie of 
samenwoningsrelatie tussen een uiteindelijk belanghebbende bij of bestuurder van 
het asbestverwijderingsbedrijf en een uiteindelijk belanghebbende bij of bestuurder 
van het asbestinventarisatiebedrijf. 
 
De commissie is met [de CI] van oordeel dat sprake is van een verboden 
verwantschapsrelatie tussen [bezwaarmaker] en [naam asbestinventarisatiebedrijf] 
als bedoeld in artikel 25, derde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema.  
 
[Bezwaarmaker] maakt bij de asbestverwijdering gebruik van een geldig 
asbestinventarisatierapport dat door [naam asbestinventarisatiebedrijf] destijds als 
gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf is opgesteld. De heer [naam 1] was en is 
uiteindelijk belanghebbende van [naam asbestinventarisatiebedrijf]. Dat [naam 
asbestinventarisatiebedrijf] op het moment van asbestverwijdering niet meer is 
gecertificeerd, is niet relevant. Doorslaggevend acht de commissie dat 
[bezwaarmaker] ook na die datum nog gebruik maakt van een 
asbestinventarisatierapport van [naam asbestinventarisatiebedrijf]. Op dat 
moment is naar het oordeel van de commissie sprake van een afwijking van artikel 
25, derde lid, aanhef en onder b van het Certificatieschema.  
 
Dat de verwantschapsrelatie niet verboden was ten tijde van het opstellen van het 
asbestinventarisatierapport, doet hier nier aan af, nu pas sprake is van een 
afwijking op het moment van de asbestverwijdering. Dan worden immers pas op 
een zelfde projectlocatie werkzaamheden verricht door twee bedrijven waarbij 
sprake is van een verboden verwantschapsrelatie.  
 
[Bezwaarmaker] is inderdaad op grond van artikel 77 van het Certificatieschema 
verplicht om aan het Certificatieschema te voldoen, maar dit is anders dan 
[bezwaarmaker] stelt niet het geval. Het enkele feit dat het certificaat van [naam 
asbestinventarisatiebedrijf] is ingetrokken, doet er niet aan af dat [bezwaarmaker] 
asbest verwijdert op basis van een geldig asbestinventarisatierapport dat door 
[naam asbestinventarisatiebedrijf] is opgesteld. 
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Ook volgt de commissie [bezwaarmaker] niet in haar standpunt dat aan het doel 
van de norm - het voorkomen van belangenverstrengeling - in dit geval is voldaan, 
doordat het certificaat van [naam asbestinventarisatiebedrijf] is opgezegd. Ook al 
beschikt [naam asbestinventarisatiebedrijf] sinds 1 april 2019 niet meer over een 
certificaat, [bezwaarmaker] heeft in dit geval gebruik gemaakt van een 
asbestinventarisatierapport dat door [naam asbestinventarisatiebedrijf] is 
opgesteld. 
 
3. Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] het geconstateerde feit terecht 
als een afwijking van artikel 25, derde lid, aanhef en onder b, van het 
Certificatieschema aangemerkt.  
 
[De CI] is daarom op grond van artikel 70, zevende lid, van het Certificatieschema 
bevoegd en gehouden het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te 
schorsen. 
 
Op grond van artikel 73, eerste lid, van het Certificatieschema kan de 
certificerende instelling slechts afwijken van de bepalingen in deze bijlage en 
bijlage 2, 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 afwijking zou moeten 
terugschalen en een lagere of geen sanctie zou moeten opleggen.  
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om een vergoeding van de proceskosten toe te kennen. 
 
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 ongegrond is en het bestreden besluit 
niet hoeft te worden herroepen. Daarom biedt artikel 7:15 van de Awb geen 
grondslag voor de gevraagde proceskostenvergoeding. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten; 
2. de gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het 

bezwaar af te wijzen. 
 
Dit advies is gegeven door ... 
 
Moergestel, 31 juli 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 
 


