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Zoals de commissie in haar advies BCA 18007 heeft overwogen, 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. Het Certificatieschema en de Awb verzetten zich 
niet tegen aanpassing van de wettelijke grondslag van de afwijking 
gedurende de procedure. Eerst in het besluit wordt de afwijking 
(definitief) vastgesteld. In bezwaar heeft [bezwaarmaker] (opnieuw) de 
mogelijkheid haar standpunt daarover in te brengen. .  
 
 
BCA 19018  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 1 augustus 2019 bezwaar tegen het besluit 
van 29 juli 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
per 5 augustus 2019 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 27 augustus 2019 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
20 september 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 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- De auditor heeft tijdens de audit op 9 juli 2019 geen afwijking uitgeschreven op 

basis van artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 
(Certificatieschema). [Bezwaarmaker] heeft een zienswijze op grond van artikel 
28, eerste lid, van het Certificatieschema gegeven.  
Verder werden er geen werkzaamheden uitgevoerd, wat de auditor ook op 9 juli 
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2019 heeft geconstateerd. In het beoordelingsrapport is vermeld dat de 
uitvoering nog niet te beoordelen was en dat men tijdens de audit bezig was met 
het treffen van de nodige voorbereidingen alvorens daadwerkelijk te starten met 
de sanering.  
Van een afwijking van artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema kan 
geen sprake zijn nu de auditor noch een beoordeling heeft gemaakt van de 
werkzaamheden noch op basis van bedoeld artikel een afwijking heeft 
geschreven. 

- [Bezwaarmaker] kan niet aan de eis voldoen dat de corrigerende maatregel op 
de afwijking per 12 augustus 2019 door [de CI] geaccepteerd en gesloten dient 
te zijn. De afwijking op basis van artikel 28, eerste lid, onder b, van het 
Certificatieschema is reeds op 25 juli 2019 afgesloten. Op basis van de 
bevindingen in het beoordelingsrapport zijn geen afwijking(en) vermeld en / of 
geconstateerd waarvoor een corrigerende maatregel zou moeten worden 
ingediend. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 
 
Artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema bepaalt dat de werkzaamheden 
worden uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze die zijn vastgelegd 
in het asbestinventarisatierapport en het werkplan. 
 
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. Het niet voldoen aan artikel 43, tweede lid, van het 
Certificatieschema is een categorie II-afwijking. 
Op grond van artikel 70, zevende lid, van het Certificatieschema wordt het 
procescertificaat voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van 
een categorie II afwijking. 
 
De beoordeling  
1. Op 9 juli 2019 heeft [de CI] bij [bezwaarmaker] een audit uitgevoerd.  
Op de beoordelingslijst is abusievelijk de datum van 8 juli 2019 vermeld. Dit moet  
9 juli 2019 zijn. Het gaat hier om een kennelijke verschrijving.  
Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat er werkzaamheden zijn 
uitgevoerd in een verontreinigde ruimte welke niet zonder persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) betreden had mogen worden. Er zijn tevens diverse 
opbouwwerkzaamheden uitgevoerd in deze ruimte. Ook zijn er meerdere 
materialen aangevoerd ten behoeve van de asbestsanering. De auditor heeft dit als 
een afwijking van artikel 28, eerste lid, onder b, van het Certificatieschema 
aangemerkt. 
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Op basis van deze constatering heeft [de CI] het voornemen bekend gemaakt om 
het procescertificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te schorsen.  
 
Bij brief van 10 juli 2019 heeft [bezwaarmaker] hiertegen een zienswijze 
ingediend. 
 
Naar aanleiding van het zienswijzeonderzoek heeft [de CI] geoordeeld dat een 
afwijking van artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema passender is in 
deze situatie. Door het betreden van verontreinigd gebied zonder 
ademhalingsbeschermingsmiddelen (ABM) / PBM is immers afgeweken van het 
werkplan en het inventarisatierapport.  
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
per 5 augustus 2019 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
2. Door [bezwaarmaker] wordt niet bestreden dat de door de auditor 
geconstateerde feiten zich hebben voorgedaan. Dat is tijdens de hoorzitting 
uitdrukkelijk bevestigd.  
 
[Bezwaarmaker] stelt echter dat in eerste instantie bij de audit een afwijking van 
artikel 28, eerste lid, onder b, van het Certificatieschema is geconstateerd en dat 
[de CI], als tijdens de zienswijzeprocedure blijkt dat dat niet klopt, niet een 
afwijking van artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema kan vaststellen. 
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. Zoals de commissie in 
haar advies BCA 18007 heeft overwogen, is naar het oordeel van de commissie [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. Het 
Certificatieschema en de Awb verzetten zich niet tegen aanpassing van de 
wettelijke grondslag van de afwijking gedurende de procedure. Eerst in het besluit 
wordt de afwijking (definitief) vastgesteld. In bezwaar heeft [bezwaarmaker] 
(opnieuw) de mogelijkheid haar standpunt daarover in te brengen. 
 
Evenmin volgt de commissie [bezwaarmaker] in haar standpunt dat er op 9 juli 
2019 nog geen werkzaamheden werden uitgevoerd en er daarom geen sprake kan 
zijn van een overtreding van artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema. 
In het werkplan staat expliciet dat de ruimte niet meer mag worden betreden 
zonder PBM. Sanering is niet mogelijk zonder het betreden van de ruimte. Of er 
sprake is van voorbereidende werkzaamheden, is niet van belang. In het werkplan 
is opgenomen dat de ruimte in zijn geheel niet meer mag worden betreden. Dit 
mag dus ook niet tijdens voorbereidende werkzaamheden. 
 
In het verweerschrift heeft [de CI] aangegeven dat zij de corrigerende 
maatregelen die zijn ingediend voor de afwijking op artikel 28, eerste lid, 
onderdeel b, van het Certificatieschema, ook als passend beschouwd voor de 
afwijking van artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema, nu enkel de 
wettelijke grondslag van de afwijking is gewijzigd maar de feitelijke constateringen 
ongewijzigd zijn. Daarmee is de afwijking SSN-JW34C-II reeds gesloten en zijn er 
geen verdere acties noodzakelijk. 
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Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de tijdens 
de audit op 9 juli 2019 geconstateerde feiten een afwijking van artikel 43, tweede 
lid, van het Certificatieschema opleveren. 
 
[De CI] is daarom op grond van artikel 70, zevende lid, van het Certificatieschema 
bevoegd en gehouden het procescertificaat voorwaardelijk te schorsen voor ten 
hoogste 90 dagen. 
 
In hetgeen [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie 
geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijking zou moeten 
terugschalen of geen sanctie zou moeten opleggen.  
 
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, 4 oktober 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 
 
 


