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De commissie stelt vast dat in het geval van [bezwaarmaker] de ODBN 
ook geen besluit op schrift heeft gesteld en [bezwaarmaker] dus ook geen 
bezwaar heeft kunnen maken. Naar het oordeel van de commissie stelt 
[bezwaarmaker] daarom terecht dat ook in haar geval geen sprake is van 
een maatregel in de zin van artikel 68, vierde lid, van het 
Certificatieschema. 
 
 
BCA 19013  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 29 mei 2019 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 15 mei 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
per 30 mei 2019 onvoorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 10 juli 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Bij brief van 27 november 2019 heeft [gemachtigde] namens [bezwaarmaker] 
nadere bezwaargronden aangevoerd.  
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
29 november 2019 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. 
 
De gronden van bezwaar 
Voor de gronden van bezwaar wordt verwezen naar het bezwaarschrift van 29 mei 
2019 en de brief van 27 november 2019. 
 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema). 
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In artikel 68, eerste lid, van het Certificatieschema is bepaald dat de certificerende 
instelling tijdens de reguliere beoordelingen op de vestigingslocatie naar aanleiding 
van een melding of rapport van bevindingen van een toezichthoudende 
overheidsinstelling onderzoekt of een certificaathouder indien nodig adequate 
corrigerende maatregelen heeft genomen. De tijd die dit onderzoek vergt maakt 
geen deel uit van de minimale tijdsbesteding, bedoeld in artikel 67, onderdeel d. 
Artikel 68, vierde lid, bepaalt dat, indien door een toezichthoudende 
overheidsinstelling bij het toezicht op de naleving een maatregel is getroffen zoals 
een bestuurlijke strafbeschikking, stillegging of een boeterapport is opgesteld en 
aan de certificerende instelling is verstrekt, de certificerende instelling naar 
aanleiding daarvan binnen vier weken een onderzoek instelt en zij vaststelt of één 
of meer afwijkingen zijn geconstateerd van één of meer bepalingen die voor een 
waarschuwing of sanctie als bedoeld in artikel 70, eerste lid, in aanmerking komen.  
 
In artikel 70, eerste lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één 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.  
Op grond van artikel 70, vijfde lid, van het Certificatieschema wordt het 
procescertificaat onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien: 
a. de certificerende instelling tijdens de beoordeling op een projectlocatie drie of 

meer categorie II-afwijkingen constateert;  
b. 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; of  

c. de certificaathouder het werk op de projectlocatie na constatering van een 
categorie II-afwijking aanvangt of voortzet zonder dat herstelmaatregelen zijn 
genomen en deze door de certificerende instelling adequaat zijn bevonden. 

 
De beoordeling  
1. Op 20 november 2018 heeft [bezwaarmaker] asbestsaneringswerkzaamheden 
uitgevoerd op de locatie Pastoor van Winkelstraat 45 te Schaijk. Deze locatie is 
door toezichthouders van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) bezocht en 
deze toezichthouders hebben meerdere overtredingen geconstateerd. De 
asbestsaneringswerkzaamheden zijn door de ODBN stilgelegd. [Bezwaarmaker] 
heeft een aanvullende asbestinventarisatie laten uitvoeren, waarop de 
asbestsaneringswerkzaamheden weer mochten worden hervat. Bij brieven van 4 
maart 2019 heeft de ODBN het rapport van bevindingen van de controle van 20 
november 2018 aan [bezwaarmaker] en [de CI] toegestuurd. 
 
Daarop heeft [de CI] op 1 april 2019 bij [bezwaarmaker] een kantooraudit 
uitgevoerd. De auditor verwijst in de afwijkingsformulieren naar de controles van 
de ODBN op 20 november 2019, waarbij het volgende is geconstateerd: 
- De DTA hield niet voortdurend toezicht op de werkzaamheden en organiseert 

zijn taken niet zodanig dat hij ingrijpt bij calamiteiten en incidenten. Vastgesteld 
is dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd volgens de risicoklasse zoals 
vastgelegd in het inventarisatierapport en het werkplan. De DTA heeft niet 
ingegrepen. 
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- De werknemers hebben tijdens de verwijdering van de asbesthoudende 

toepassingen geen gebruik gemaakt van adembeschermingsmiddelen. 
- Er heeft geen adequate decontaminatie plaatsgevonden van personen die bij de 

verwijdering betrokken zijn geweest. 
- Tijdens de uitvoering van de asbestsaneringswerkzaamheden was het 

werkgebied niet afgebakend met waarschuwingsborden / afzetlint met 
asbestgevaaraanduiding / aanvullende maatregelen. 

- De buizen in de schoorsteen zijn niet volgens het inventarisatierapport en het 
werkplan in risicoklasse 2 verwijderd.  

- Na verwijdering van bron 8 en gedeeltelijke verwijdering van bron 7 is geen 
eindbeoordeling uitgevoerd. Het terreingedeelte waarbinnen de verwijdering 
heeft plaatsgevonden was direct na verwijdering vrij toegankelijk voor derden. 
Op dat moment was nog geen sprake een eindbeoordeling door een inspectie-
instelling.  

 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 28, eerste lid, 
onder b, artikel 34, eerste lid, onder a, artikel 41, eerste lid, onder g, artikel 43, 
eerste lid, onder a, b en c, artikel 43, tweede lid, en artikel 45, eerste lid, van het 
Certificatieschema aangemerkt. Omdat tijdens de audit op 1 april 2019 vier 
afwijkingen in categorie II zijn geconstateerd, heeft [de CI] op grond van artikel 
70, vijfde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema het procescertificaat 
van [bezwaarmaker] onvoorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
2. De meest verstrekkende bezwaargrond van [bezwaarmaker] is dat [de CI] naar 
aanleiding van de melding van de ODBN niet de juiste procedure heeft gevolgd en 
de feiten onjuist heeft beoordeeld. Weliswaar heeft de ODBN het werk mondeling 
stilgelegd, maar dat is niet gevolgd door een besluit, waartegen bezwaar kon 
worden gemaakt. Van een maatregel in de zin van artikel 68, vierde lid, van het 
Certificatieschema is geen sprake geweest. [De CI] had op basis van het rapport 
van bevindingen van de ODBN overeenkomstig artikel 68, eerste lid, van het 
Certificatieschema tijdens de reguliere beoordelingen op de vestigingslocatie 
moeten onderzoeken of [bezwaarmaker] adequate corrigerende maatregelen had 
genomen. Artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema is niet van toepassing. 
De afwijkingen zijn reeds hierom onterecht uitgeschreven.  
 
Bij brief van 27 november 2019 heeft [bezwaarmaker] een besluit van 9 oktober 
2019 overgelegd waaruit blijkt dat [de CI] in eenzelfde situatie het volgende heeft 
geoordeeld en besloten: 
“[De CI] merkt op dat de Omgevingsdienst op 7 oktober 2019 heeft bevestigd dat 
Certificaathouder geen op schrift gesteld besluit heeft ontvangen van de 
Omgevingsdienst. Certificaathouder heeft derhalve geen mogelijkheid gehad tot 
het maken van bezwaar. Derhalve is er geen sprake van een maatregel zoals 
bedoeld in artikel 68 lid 4 van het Certificatieschema. Om deze reden zijn de 
afwijkingen tijdens de audit met kenmerk [nummer] niet terecht uitgeschreven. 
[De CI] overweegt dat zij, nu er sprake is van een rapport van bevindingen in de 
zin van 68 lid 1 van het Certificatieschema, het rapport van bevindingen in 
behandeling dient te nemen tijdens de eerstvolgende reguliere beoordeling op de 
vestigingslocatie. De auditor van [de CI] zal tijdens dit onderzoek beoordelen of 
certificaathouder adequate corrigerende maatregelen heeft genomen.” 
 
De commissie stelt vast dat in het geval van [bezwaarmaker] de ODBN ook geen 
besluit op schrift heeft gesteld en [bezwaarmaker] dus ook geen bezwaar heeft 
kunnen maken. Naar het oordeel van de commissie stelt [bezwaarmaker] daarom 
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terecht dat ook in haar geval geen sprake is van een maatregel in de zin van 
artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema. 
  
Ter zitting heeft [de CI] erop gewezen dat het asbestverwijderingsbedrijf in het 
besluit van 9 oktober 2019 nooit een stillegging heeft ontvangen en dus ook geen 
bezwaar kon maken en [de CI] in die situatie de stillegging ook niet heeft 
opgemerkt. 
 
De commissie overweegt hierover dat uit het besluit van 9 oktober 2019 niet blijkt 
dat die situatie anders was dan de situatie van [bezwaarmaker]. [De CI] stelt in 
het besluit van 9 oktober 2019 in zijn algemeenheid dat, nu geen sprake is van een 
op schrift gesteld besluit en certificaathouder daarom geen mogelijkheid heeft 
gehad tot het maken van bezwaar, er geen sprake is van een maatregel zoals 
bedoeld in artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema. Het feit dat 
[bezwaarmaker] van de feitelijke stillegging van het werk op de hoogte was, geldt 
eveneens voor het asbestverwijderingsbedrijf in het besluit van 9 oktober 2019.  
 
De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] de afwijkingen tijdens de audit op 
1 april 2019 niet terecht heeft uitgeschreven. Daardoor is geen sprake van een 
situatie als bedoeld in artikel 70, vijfde lid, aanhef en onder a, van het 
Certificatieschema, namelijk dat sprake is van drie of meer categorie II-afwijkingen 
op één projectlocatie. Daarom is [de CI] niet bevoegd op grond van artikel 70, 
vijfde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema het procescertificaat van 
[bezwaarmaker] onvoorwaardelijk te schorsen. Het bestreden besluit kan niet in 
stand blijven en moet worden herroepen. 
 
Hetgeen [bezwaarmaker] verder heeft aangevoerd, hoeft geen bespreking meer. 
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om vergoeding van de kosten die zij heeft moeten 
maken voor het bezwaar. 
 
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 gegrond is en het bestreden besluit 
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 2 punten voor het indienen van 
het 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. 
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Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen middels 

intrekking; 
2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar ten bedrage van  
€ 1.024,- te vergoeden. 

 
Dit advies is gegeven door … 

 
Moergestel, 16 december 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 


