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Met verwijzing naar haar adviezen BCA 16006 en BCA 17006 overweegt de commissie 
dat eerder vastgestelde afwijkingen alleen nog aan bod kunnen komen, voor zover 
niet is gebleken dat er sprake is geweest van eerdere besluiten waaraan deze afwij-
kingen ten grondslag zijn gelegd en waartegen bezwaar had kunnen worden ge-
maakt.  
Op grond van artikel 70, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema zijn 
per 19 juni 2018 de categorie III-afwijkingen met nummers [XXX-YY23E1-III/02], [XXX-
YY23E1-III/01], [XXX-YY28C-III/01], [XXX-YY30C-III/03], [XXX-YY30C-III/01] en [XXX-YY31E-
III/01] geëscaleerd naar een categorie II-afwijking. De categorie III-afwijkingen zijn 
binnen de periode van een jaar geconstateerd. Niet wordt vereist dat afwijkingen 
met de overige categorie II-afwijkingen binnen de periode van een jaar zijn gecon-
stateerd. 
Zoals de commissie in haar advies BCA 19004 heeft overwogen, voorziet het Certifica-
tieschema niet in overgangsrecht in die zin dat afwijkingen die onder de Bijlagen 
XIIIa en XIIIe zijn vastgesteld als afwijkingen op grond van het Certificatieschema 
gelden. Artikel 48, vierde lid, van Bijlage XIIIa bevatte destijds wel zo’n regeling van 
overgangsrecht. Nu de regelgever er niet voor heeft gekozen een dergelijke regeling 
in het Certificatieschema op te nemen, kunnen de afwijkingen die onder de Bijlagen 
XIIIa en XIIIe zijn vastgesteld niet gelden als afwijkingen onder het Certificatie-
schema. Artikel 5:4 van de Awb staat daaraan in de weg. Dat de bepalingen veelal 
gelijkluidend waren en zijn, maakt dat niet anders. Daarbij moet worden opgemerkt 
dat de Bijlagen XIIIa en XIIIe onderdeel van een ministeriële regeling waren, de Ar-
beidsomstandighedenregeling, en dat het Certificatieschema een door de Stichting 
Ascert vastgestelde regeling is.  
 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarma-
ker]  
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde 1] maakt bij brief van 6 juni 2019 bezwaar namens [bezwaarmaker] tegen 
het besluit van 29 mei 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 12 juni 
2019 onvoorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Bij brief van 10 juli 2019 heeft [gemachtigde 1] namens [bezwaarmaker] de gronden van 
bezwaar ingediend. 
 
Naar aanleiding van de bezwaren heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] bij brief van 2 au-
gustus 2019 een verweerschrift ingebracht. 
 
Bij uitspraak van 12 september 2019, AWB 19/3045, heeft de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland het bestreden besluit van 29 mei 2019 geschorst tot zes weken na 
de bekendmaking van het besluit op bezwaar.  
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 21 fe-
bruari 2020 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit advies 
gevoegd.  
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De ontvankelijkheid 
Het bezwaarschrift voldoen 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. 
- Bewijs en controles OD IJsselland. 

Het staat niet vast dat de toezichthouders van de Omgevingsdienst IJsselland (OD IJs-
selland) die de afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/02] hebben geconsta-
teerd, wel toezichthouders in de zin van artikel 24, eerste lid, van de Arbeidsomstandig-
hedenwet zijn. 
De toezichthouders van de OD IJsselland zijn niet bevoegd informatie te delen met [de 
CI]. Alleen de Inspectie SZW mag in bepaalde situaties informatie delen (artikel 4.29 van 
de Arbeidsomstandighedenregeling en artikel 6, eerste en tweede lid, van Bijlage XIIIg 
van de Arbeidsomstandighedenregeling). Dit betekent dat de informatie die ten grond-
slag ligt aan de afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/02] onrechtmatig is ver-
kregen door [de CI]. Die informatie dient daarom te worden uitgesloten als bewijs. 

- [De CI] als toezichthouder. 
[De CI] is aangewezen als certificerende instelling, maar daarmee was en is [de CI] geen 
toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb. [De CI] is niet bevoegd toezicht te 
houden op de naleving van Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertifi-
caten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) en het Certificatie-
schema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certifi-
catieschema). Als aangenomen wordt dat [de CI] wel belast is met het toezicht op de 
naleving van Bijlage XIIIa en het Certificatieschema, dan is [de CI] een private toezicht-
houder die baat heeft bij het constateren van afwijkingen. De onderzoeksresultaten 
van de auditors van [de CI] moeten worden aangemerkt als onrechtmatig verkregen 
bewijs.  

- Bewijskracht afwijkingsformulieren. 
De afwijkingsformulieren worden niet op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt. Aan 
zo’n rapport komt dan niet meer gewicht toe dan aan een enkele verklaring.  
Tevens zijn de afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/02] van 2 april 2019 niet 
door eigen waarnemingen van de auditor vastgesteld. [De CI] mag dus niet afgaan op 
de bevindingen van de auditor.  
De bevindingen van de toezichthouders van de OD IJsselland worden bovendien be-
twist. Het ligt op de weg van [de CI] om hiernaar nader onderzoek te doen.  
Uit artikel 24 van Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en Toezicht op cer-
tificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie en Procescertifica-
ten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe) en artikel 71 van het Certificatieschema 
volgt bovendien dat [de CI] enkel sancties kan opleggen wanneer zij zelf afwijkingen 
heeft geconstateerd. Nu dat voor de afwijkingen [XXX-YY13H-II/01} en [XXX-YY13H-II/02] 
niet het geval is, kunnen die beweerdelijke afwijkingen niet aan het besluit ten grond-
slag worden gelegd.  

- Grondslag afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/02]. 
Voor de grondslag van de afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/02] is het Cer-
tificatieschema gehanteerd. Nu het Certificatieschema op het moment dat de afwijkin-
gen werden geconstateerd nog niet in werking was getreden, kan dat schema niet die-
nen als grondslag voor de afwijkingen. 

- Escaleren van afwijkingen. 
In dit geval worden afwijkingen die meer dan een jaar voor de afwijkingen [XXX-YY13H-
II/01] en [XXX-YY13H-II/02] van 2 april 2019 zijn geconstateerd, ten grondslag gelegd aan 
het bestreden besluit. Dat is strijdig met de periode van een jaar in artikel 70, vijfde lid, 
van het Certificatieschema.  
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Bovendien bepaalt artikel 70, vijfde lid, van het Certificatieschema dat zes categorie II-
afwijkingen moeten worden geconstateerd. Het beschouwen van zes categorie III-af-
wijkingen als een categorie II-afwijking in de zin van artikel 70, derde lid, aanhef en on-
der b, van het Certificatieschema is niet hetzelfde als constateren van een categorie II-
afwijking. 

- Overgangsregeling. 
Vanwege het feit dat Bijlage XIIIa per 1 april 2019 is vervallen, kan [de CI] enkel vanaf die 
datum toezicht houden en sanctioneren op grond van het Certificatieschema. De afwij-
kingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/0] zijn echter op 29 januari 2019 en 19 februari 
2019 geconstateerd. Nu de afwijkingen dateren van vóór 1 april 2019 en [de CI] op grond 
van de overgangsregeling niet (meer) de bevoegdheid heeft om te sanctioneren op af-
wijkingen van vóór 1 april 2019, kunnen de afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-
II/0] niet aan het bestreden besluit ten grondslag liggen. Op het moment van het be-
weerdelijk constateren van de afwijkingen was het Certificatieschema nog niet in wer-
king getreden. [De CI] kan geen sanctie opleggen op grond van toekomstige wetge-
ving.  
Evenzo zijn de Bijlagen XIIIa en XIIIe komen te vervallen per 1 april 2019. Afwijkingen die 
beweerdelijk zijn geconstateerd op grond van de Bijlagen XIIIa en XIIIe, kunnen 
daarom niet worden gesanctioneerd op grond van het Certificatieschema.  

- Rechtszekerheid en legaliteitsbeginsel. 
Het rechtszekerheidsbeginsel en legaliteitsbeginsel staan er aan in de weg om, nadat 
Bijlage XIIIa is komen te vervallen, daarop te handhaven met gebruikmaking van be-
voegdheden ontleend uit het Certificatieschema. De regelgeving die gold ten tijde van 
de afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/0] is thans niet meer in werking en de 
regelgeving waaraan [de CI] thans haar bevoegdheid ontleend om te sanctioneren was 
ten tijde van het begaan van de afwijkingen nog niet in werking getreden. 

- Zorgvuldigheid. 
Het besluit is op meerdere punten onzorgvuldig. 
Ten eerste wordt in het besluit meerdere malen verwezen naar de verkeerde artikelen. 
Daarenboven is het bestreden besluit vanwege de onjuiste verwijzingen, in strijd met 
artikel 5:9, aanhef en onder a, van de Awb. 
Het besluit is tevens in strijd met artikel 3:2 van de Awb. Uit het besluit blijkt niet dat [de 
CI] zich ervan heeft vergewist dat de onderzoeken die door de toezichthouders van de 
OD IJsselland zijn uitgevoerd, op een zorgvuldige wijze zijn gedaan. Verder heeft [de CI] 
geen of onvoldoende onderzoek gedaan naar de stellingen die [bezwaarmaker] in haar 
zienswijze heeft ingenomen. 

- Evenredigheidsbeginsel. 
Het brengen in financiële nood en het in gevaar brengen van de continuïteit van [be-
zwaarmaker] maakt dat het bestreden besluit onevenredig is ten opzichte van de te 
dienen doelen. De afwijkingen die aan het bestreden besluit ten grondslag liggen, heb-
ben geen gevaar opgeleverd voor de gezondheid van mens, milieu en dier. Voorts zijn 
alle maatregelen reeds genomen die [bezwaarmaker] van de auditor moest nemen. 

- Deugdelijke motivering. 
De afwijkingen zijn onvoldoende gemotiveerd. Verder wordt niet gemotiveerd welke 
belangen zijn afgewogen en waarom die belangenafweging niet ten voordele van [be-
zwaarmaker] is uitgevallen.  

- Mandaat. 
Uit niets blijkt dat [de CI] mandaat heeft verleend aan de heer of mevrouw [naam 1]. 

- Beweerdelijke afwijkingen. 
Ook de eerder vastgestelde afwijkingen ([XXX-YY30E-II/01], [XXX-YY31E-II/01], [XXX-
YY23E1-III/02], [XXX-YY23E1-III/01], [XXX-YY28C-III/01], [XXX-YY30C-III/03], [XXX-YY30C-
III/01], [XXX-YY31E-III/01] en [XXX-YY34C-II/01] kunnen worden betwist. Verwezen wordt 
naar de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 23 mei 2016, 
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ECLI:NL:RBMNE:2016:2788. 
Ook als de brieven waarin die afwijkingen aan [bezwaarmaker] zijn meegedeeld dienen 
te worden opgevat als besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb, dan zijn die beslui-
ten op grond van artikel 3:40 van de Awb niet in werking getreden. [Bezwaarmaker] 
heeft namelijk nimmer aan [de CI] kenbaar gemaakt dat zij langs de elektronische weg 
bereikbaar is voor besluiten van [de CI].  
Indien de besluiten wel in werking zijn getreden, dan kunnen de feiten en omstandig-
heden die aan die besluiten ten grondslag hebben gelegen, thans wel worden betwist. 
Een beroep op de formele rechtskracht van die besluiten slaagt niet. In casu is sprake 
van een vervolgbesluit, waardoor de feiten en omstandigheden die aan de afwijkingen 
ten grondslag hebben gelegen niet als vaststaand moeten worden aangenomen. Hier-
voor wordt verwezen naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (hierna: Afdeling) van 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449. 
Tevens wordt verwezen naar de uitspraak van de Afdeling van 27 februari 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:624, die in de onderhavige zaak naar analogie dient te worden toege-
past. Ten aanzien van het bestreden besluit kunnen dus gronden naar voren worden 
gebracht die ook naar voren gebracht hadden kunnen worden tegen de besluiten 
waarin de afwijkingen zijn vastgesteld, indien evident is dat geen overtreding is ge-
pleegd of [bezwaarmaker] geen overtreder is. 

- [XXX-YY13H-II/01] - artikel 43, derde lid, aanhef en onder d en h, van het Certificatie-
schema en Bijlage XIIIa. 
[Bezwaarmaker] was op 28 januari 2019 bezig met het opbouwen van het containment 
en nog niet met asbest verwijderen. Het verwijderen van het systeemplafond was no-
dig om een onderdruk van 20 Pascal te verkrijgen. Het plafond was niet asbesthou-
dend, waardoor met het verwijderen daarvan geen sprake was van asbestverwijdering.  

- [XXX-YY13H-II/02] - artikel 43, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema 
en Bijlage XIIIa. 
Het deel waar geen afzetlint was aangebracht, betrof onder een overkapping die aan 
de schuur was aangebouwd. Die overkapping bevatte geen asbest en maakte daarom 
geen deel uit van het werkgebied. Voorts was [bezwaarmaker] niet verplicht dat deel 
van de schuur af te zetten met lint, omdat (de muren van) de schuur een fysieke barri-
ère van het werkgebied vormde. Onbevoegde personen konden daarom het werkge-
bied (het dak van de schuur) niet betreden. Elders was het gehele gebied afgezet door 
tussen schuren afzetlint en / of hekken met waarschuwingsborden aan te brengen. 
[Bezwaarmaker] heeft er dus wel voor gezorgd dat onbevoegde personen de werkplek 
niet konden betreden, waardoor zij geheel conform artikel 43, eerste lid, van het Certifi-
catieschema of Bijlage XIIIa heeft gehandeld en zelfs meer heeft gedaan. 

- [XXX-YY30E-II/01] - artikel 43, eerste lid, van Bijlage XIIIa. 
[Bezwaarmaker] heeft de werkplek conform artikel 43, eerste lid, van Bijlage XIIIa afge-
bakend. Dat materiaal buiten de werkplek is gevonden, maakt dat niet anders. Boven-
dien is niet aangetoond dat het gevonden materiaal asbesthoudend was of afkomstig 
was van de werkplek. Hiermee is niet vastgesteld dat sprake was van een afwijking. 

- [XXX-YY31E-II/01] – artikel 43, zevende lid, van Bijlage XIIIa. 
De grasmaaiers stonden wél in het werkgebied. Voorts is niet bewezen dat het gras dat 
zich in de grasmaaiers bevond asbestverdacht materiaal was. 

- [XXX-YY23E1-III/02] – artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa. 
Zoals uit het afwijkingsformulier blijkt, was de plaat niet asbesthoudend, althans dat is 
niet vastgesteld, maar asbestverdacht. Hiermee is niet in strijd gehandeld met voor-
noemd artikel, want dat artikel handelt over asbesthoudend materiaal. Ook als de plaat 
wel asbesthoudend materiaal betrof, dan nog is het artikel niet overtreden. De plaat is 
op 14 augustus 2017 aangetroffen op het sloopterrein.  
Deze is toen direct binnen het werkgebied gebracht. Nu de audit op 15 augustus 2017 
om ongeveer 8:30 uur heeft plaatsgevonden, kan niet gesteld worden dat de plaat, als 
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die al ingepakt moest worden, niet zo spoedig mogelijk was ingepakt. Door de auditor 
is niet vastgesteld wanneer de plaat is gevonden en niet gesteld waarom sprake zou 
zijn dat deze niet zo spoedig mogelijk is ingepakt. 

- [XXX-YY23E1-III/01] – artikel 36, aanhef en onder a, van Bijlage XIIIa. 
Uit het afwijkingsformulier van 15 augustus 2017 blijkt dat [bezwaarmaker] al op 1 mei 
2017 voldeed aan voornoemd artikel en dus voordat de audit op 15 augustus 2017 
plaatsvond. Bovendien zijn bij het auditrapport slechts drie pagina's van het werkplan 
toegevoegd. Hierdoor kan thans niet meer worden nagegaan of het werkplan al dan 
niet voldeed aan voornoemd artikel of wat daar dan exact aan scheelde. 

- [XXX-YY28C-III/01] – artikel 34, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa. 
[Bezwaarmaker] heeft op 19 februari 2018 het certificaat aan [de CI] overgelegd dat de 
facefittest door de heer [naam 2] op 6 december 2017 is afgelegd. Dat is dus ruim voor 
11 februari 2018, waardoor de heer [naam 2] aantoonbaar tijdig de facefittest heeft uit-
gevoerd.  

- [XXX-YY30C-III/03] – artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa. 
De Bezwarencommissie Ascert heeft met het advies van 29 oktober 2018 al geoordeeld 
dat [bezwaarmaker] niet in overtreding was ten aanzien van deze afwijking. [De CI] stelt 
desondanks in de beslissing op bezwaar van 6 december 2018 dat [bezwaarmaker] de 
afwijking wel heeft begaan, omdat de gezondheidsverklaring niet voorhanden was tij-
dens de audit, deze tijdens de audit niet geproduceerd kon worden en niet in het log-
boek was geregistreerd dat controle op de gezondheidsverklaring had plaatsgevonden. 
[De CI] bedenkt haar eigen regels. Het artikel verplicht er niet toe dat de gezondheids-
verklaring tijdens de audit voor handen is, deze tijdens de audit moet kunnen worden 
geproduceerd en in het logboek moet worden geregistreerd dat controle op de ge-
zondheidsverklaring heeft plaatsgevonden.  
Daar komt bij dat de heer [naam 3] wél beschikte over een gezondheidsverklaring, [be-
zwaarmaker] en de dienstdoende DTA hiervan op de hoogte waren en deze gezond-
heidsverklaring ook in het bezit was van [de CI].  
Nu [de CI] reeds beschikte over de gezondheidsverklaring van de heer [naam 3] en de 
DTA tijdens de audit verklaarde weet te hebben dat de verklaring nog geldig was, en 
daarmee dus voldaan had aan voornoemd artikel, mocht de auditor op grond van arti-
kel 5:13 van de Awb de gezondheidsverklaring niet vorderen of opvragen. Hij wist of be-
hoorde te weten dat de verklaring reeds aanwezig en geldig was. 

- [XXX-YY30C-III/01] – artikel 34, eerste lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa. 
De audit vond plaats op 28 februari 2018. Dat brengt met zich dat de audit plaatsvond 
in het certificatiejaar van 12 februari 2018 tot en met 11 februari 2019 De heer [naam 3] 
heeft in dat certificatiejaar op 1 maart 2018 de facefittest afgenomen, waardoor die test 
in het betreffende certificatiejaar heeft plaatsgevonden. 

- [XXX-YY31C-III/01] – artikel 33, zesde lid, van Bijlage XIIIa. 
Bij het auditrapport is enkel een foto van masker M393 gevoegd. Hierdoor is met het 
auditrapport niet vast komen te staan dat de auditor heeft geconstateerd dat hel vol-
gelaatsmasker van de heer [naam 4] in gebruik was bij aanvang van de audit of zelfs 
aanwezig was. Voorts heeft de auditor het testcertificaat van dat masker niet geraad-
pleegd. Enkel een foto van het testcertificaat van masker M393 maakt onderdeel uit 
van het auditrapport.  

- [XXX-YY34C-II/01] – artikel 43, zevende lid, van Bijlage XIIIa. 
Uit het auditrapport blijkt niet dat de auditor het materiaal dat zich op de werkbak be-
vond, heeft beoordeeld als mogelijk asbesthoudend. Hiermee is niet komen vast te 
staan dat het materiaal asbestverdacht materiaal was. Bovendien is niet bewezen dat 
het materiaal dat op de werkbak lag, afkomstig was uit het werkgebied. 

- Certificatiereglement. 
Op grond van haar Certificatiereglement heeft [de CI] haar bevoegdheid tot het beslis-
sen op een bezwaarschrift gemandateerd aan de bezwarencommissie.  
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Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsom-
standighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en Certificatieschema. 
 
Artikel 43, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema bepaalt dat het asbest-
verwijderingsbedrijf ervoor zorgdraagt dat voor het begin van de werkzaamheden het 
werkgebied wordt afgebakend, door ten minste:  
b. het aanbrengen van een afzetlint met een asbestgevaaraanduiding rondom het werk-

gebied om zeker te stellen dat onbevoegde personen het werkgebied niet kunnen be-
treden. 

 
Artikel 43, derde lid, aanhef en onder b en h, van het Certificatieschema bepaalt dat, in-
dien een containment wordt toegepast, besloten en afgeschermde ruimten op de juiste 
onderdruk worden beproefd. Het containment voldoet aan de volgende eisen:  
b. een containment is zodanig afgeschermd van de omliggende ruimten dat asbestveze-

lemissie naar die ruimten wordt voorkomen, ook bij wegvallen van de onderdruk;  
h. indien bij aanvang van of tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden niet voldaan 

wordt aan de eis van 20 Pascal onderdruk worden de werkzaamheden niet aangevan-
gen of worden zij gestaakt en worden de oorzaken opgespoord en maatregelen geno-
men voordat de asbestverwijderingswerkzaamheden worden begonnen of hervat. In-
dien deze maatregelen nog steeds niet leiden tot een onderdruk van ten minste 20 
Pascal kan, alleen indien de certificaathouder kan aantonen dat 20 Pascal technisch 
niet uitvoerbaar is, van deze eis worden afgeweken, mits dit is vastgelegd en is gemoti-
veerd in het logboek.  

  
In artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien door een toezicht-
houdende 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 afwijkin-
gen 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 certificaathou-
der 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 waarschu-
wing 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, aanhef en onder b, van het Certificatieschema wordt het 
procescertificaat onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien:  
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. 
  
De beoordeling  
1. Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 12 
juni 2019 onvoorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. Aan de opgelegde 
schorsing heeft [de CI] ten grondslag gelegd dat bij een kantooraudit op 2 april 2019 naar 



 
 
 
 
 
 

        Advies BCA 19015 

                                                                           Pagina 7 van 12 

aanleiding van stilleggingen van een toezichthoudende overheidsinstelling een tweetal 
afwijkingen is geconstateerd, namelijk de afwijkingen [XXX-YZ]13H-II/01 en [XXX-YZ]13H-
II/02. 
 
Eerder zijn bij [bezwaarmaker] nog vier categorie II-afwijkingen geconstateerd, waaronder 
een zestal naar een categorie II-afwijking geëscaleerde categorie III-afwijkingen. Daarbij 
gaat het om de volgende afwijkingen: 
- [XXX-YY30E-II/01] d.d. 3 mei 2018; 
- [XXX-YY31E-II/01] d.d. 19 juni 2018;  
- escalatie per 19 juni 2018 van [XXX-YY23E1-III/02], [XXX-YY23E1-III/01], [XXX-YY28C-III/01], 

[XXX-YY30C-III/03], [XXX-YY30C-III/01] en [XXX-YY31E-III/01]; en 
- [XXX-YY34C-II/01] d.d. 14 november 2018.  
Met de op 2 april 2019 geconstateerde categorie II-afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-
YY13H-II/02] is sprake van zes categorie II-afwijkingen binnen een jaar. 
Op grond van artikel 70, vijfde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema heeft [de 
CI] daarom het procescertificaat van [bezwaarmaker] onvoorwaardelijk voor 30 dagen ge-
schorst. 
 
2. Mandaat. 
[De CI] heeft bij de stukken een mandaatbesluit van 6 september 2018 gevoegd waaruit 
blijkt dat zij mevrouw [naam 1] heeft gemandateerd namens haar primaire besluiten voor 
het proces van asbestverwijdering te nemen.  
Voorzover het mandaat niet toereikend zou zijn, kan dat gebrek in het besluit op bezwaar 
worden hersteld. 
 
3. [De CI] als toezichthouder. 
[De CI] is als aangewezen certificerende instelling op grond van artikel 20 van de Arbeids-
omstandighedenwet bevoegd tot afgifte van een certificaat en bevoegd om een afgege-
ven certificaat te schorsen of in te trekken.  
 
Op grond van artikel 1.5g, derde lid, aanhef en onder c, van het Arbeidsomstandigheden-
besluit kan een certificaat worden geschorst, ten nadele van de certificaathouder worden 
gewijzigd of ingetrokken indien de certificaathouder niet meer voldoet aan de bij of 
krachtens dit besluit met betrekking tot het certificaat gestelde eisen of zijn wettelijke 
verplichtingen niet meer naar behoren nakomt. 
 
Op grond van artikel 65 van het Certificatieschema is [de CI] als certificerende instelling 
verplicht per vestiging van de certificaathouder Procescertificaat Asbestverwijdering on-
aangekondigde beoordelingen op projectlocaties uit te voeren. 
 
Op grond van deze bepalingen is [de CI] een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de 
Awb, en belast met de handhaving (toezicht en sancties) van het Certificatieschema. 
 
4. Bewijs en controles OD IJsselland, bewijskracht afwijkingsformulieren en grondslag van 
de afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/02]. 
De commissie stelt vast dat de OD IJsselland bij brieven van 28 februari 2019 en 6 maart 
2019 aan [bezwaarmaker] heeft bevestigd dat de asbestverwijderingswerkzaamheden op 
29 januari 2019 en op 19 februari 2019 zijn stilgelegd. Ook [de CI] is hiervan in kennis ge-
steld.  
 



 
 
 
 
 
 

        Advies BCA 19015 

                                                                           Pagina 8 van 12 

De stilleggingen van de asbestverwijderingswerkzaamheden zijn maatregelen in de zin 
van artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema (voorheen artikel 21, vierde lid, van Bij-
lage XIIIe). [De CI] heeft hierop op 2 april 2019 een onderzoek ingesteld  
 
Zoals [de CI] in het verweerschrift heeft gesteld, is haar onderzoek uitgevoerd en het be-
streden besluit genomen na 1 april 2019. Het Certificatieschema is daarom van toepassing. 
De bepalingen in het Certificatieschema komen overigens, voor zover hier van belang, 
overeen met de bepalingen in Bijlage XIIIa en Bijlage XIIIe. 
 
Voor de onderbouwing van de afwijkingen kan worden verwezen naar de door de auditor 
op 2 april 2019 uitgevoerde kantooraudit, zoals opgenomen in de afwijkingsformulieren. 
De auditor heeft zich gebaseerd op informatie van de OD IJsselland. Daarmee zijn de af-
wijkingen genoegzaam onderbouwd.  
 
Zoals de commissie in de adviezen BCA 17007 en BCA 17010 heeft overwogen mag een 
certificerende instelling in beginsel uitgaan van de juistheid van een rapport van een audi-
tor, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dit uitgangspunt. Dat betekent in dit geval 
dat [de CI] er in beginsel van uit mag gaan dat de constatering van de feiten juist is weer-
gegeven in het rapport van de auditor.  
 
Anders dan [bezwaarmaker] veronderstelt, wordt op grond van artikel 68, vierde lid, van 
het Certificatieschema niet vereist dat de toezichthouders van de OD IJsselland toezicht-
houders in de zin van artikel 24, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet zijn. Vol-
doende is dat door een toezichthoudende overheidsinstelling bij het toezicht op de nale-
ving een maatregel is getroffen. Vervolgens heeft (een auditor van) [de CI] een eigen on-
derzoek ingesteld en heeft [de CI] daarop de voorwaardelijke schorsing gebaseerd. 
 
Ook anders dan [bezwaarmaker] stelt, is OD IJsselland bevoegd informatie met [de CI] te 
delen en is dat niet slechts voorbehouden aan de Inspectie SZW. De informatie die ten 
grondslag ligt aan de afwijkingen [XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/02] is niet onrechtma-
tig verkregen door [de CI].  
 
5. Zorgvuldigheid. 
Op zich stelt [bezwaarmaker] juist dat het besluit op meerdere punten onzorgvuldig is. 
Voorzover er in het besluit meerdere malen naar verkeerde artikelen wordt verwezen, 
geldt dat deze gebreken in het besluit op bezwaar kunnen worden hersteld. Daarmee 
wordt voldaan aan artikel 5:9, aanhef en onder a, van de Awb. 
 
Zoals hiervoor is uiteengezet heeft [de CI] op 2 april 2019 een kantooraudit uitgevoerd. De 
auditor heeft afwijkingen geconstateerd en zich daarbij gebaseerd op informatie van de 
OD IJsselland. Op basis van de door de auditor geconstateerde afwijkingen heeft [de CI] 
haar besluit genomen.  
[Bezwaarmaker] heeft zienswijzen ingediend. Verder heeft [de CI] op 20 mei 2019 een on-
derzoek op locatie uitgevoerd bij [bezwaarmaker] waarbij [bezwaarmaker] de bevindin-
gen van de OD IJsselland heeft kunnen becommentariëren. [De CI] heeft de zienswijzen 
van [bezwaarmaker] in het besluit meegenomen. Het besluit is in die zin voldoende zorg-
vuldig tot stand gekomen. 
 
6. Evenredigheidsbeginsel en deugdelijke motivering. 
Als afwijkingen zijn vastgesteld, is [de CI] op grond van artikel 70 van het Certificatie-
schema bevoegd en gehouden overeenkomstig dat artikel sancties op te leggen of een 
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waarschuwing te geven. Hiervan kan op grond van artikel 73 van het Certificatieschema 
wegens bijzondere omstandigheden worden afgeweken. Met de indeling in categorieën 
is rekening gehouden met de mate van gevaar van de afwijkingen voor mens en milieu. 
Ook met het feit dat alle maatregelen zijn genomen die [bezwaarmaker] van de auditor 
moest nemen, wordt in het Certificatieschema rekening gehouden doordat dan geen ver-
der sancties worden opgelegd. Het Certificatieschema biedt [de CI] geen mogelijkheid om 
een (verdere) belangenafweging uit te voeren.  
 
7. Beweerdelijke afwijkingen. 
Volgens [bezwaarmaker] kunnen ook de eerder vastgestelde afwijkingen nog worden be-
twist. Het gaat dan om de afwijkingen met nummers [XXX-YY30E-II/01], [XXX-YY31E-II/01], 
[XXX-YY34C-II/01] en de geëscaleerde afwijkingen [XXX-YY23E1-III/02], [XXX-YY23E1-III/01], 
[XXX-YY28C-III/01], [XXX-YY30C-III/03], [XXX-YY30C-III/01] en [XXX-YY31E-III/01]. 
  
Met verwijzing naar haar adviezen BCA 16006 en BCA 17006 overweegt de commissie dat 
eerder vastgestelde afwijkingen alleen nog aan bod kunnen komen, voor zover niet is ge-
bleken dat er sprake is geweest van eerdere besluiten waaraan deze afwijkingen ten 
grondslag zijn gelegd en waartegen bezwaar had kunnen worden gemaakt.  
 
Uit de door [bezwaarmaker] aangehaalde wetgeving en jurisprudentie blijkt uitsluitend 
dat omstandigheden die eerder aan besluitvorming ten grondslag hebben gelegen, niet 
persé als vaststaand hoeven te worden aangenomen, als daar in een nieuwe besluitvor-
ming nieuwe gevolgen aan worden verbonden. Daar is hier geen sprake van.  
 
Uit de overgelegde stukken blijkt dat voor wat betreft de afwijkingen [XXX-YY30E-II/01], 
[XXX-YY31E-II/01], [XXX-YY30C-III/03] en [XXX-YY30C-III/01] eerder besluiten zijn genomen. 
Van de andere afwijkingen is dat niet gebleken.  
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt dat de besluiten niet in wer-
king zijn getreden, omdat deze elektronisch zijn bekend gemaakt. [De CI] heeft haar be-
sluiten steeds elektronisch verzonden en [bezwaarmaker] is steeds via deze weg bereik-
baar geweest. [Bezwaarmaker] heeft ook meerdere malen bezwaar gemaakt tegen elek-
tronisch toegezonden besluiten. Uit deze omstandigheden blijkt voldoende dat [bezwaar-
maker] kenbaar heeft gemaakt dat zij langs de elektronische weg voldoende bereikbaar 
is. 
 
8. Escaleren van afwijkingen. 
Op grond van artikel 70, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema zijn per 
19 juni 2018 de categorie III-afwijkingen met nummers [XXX-YY23E1-III/02], [XXX-YY23E1-
III/01], [XXX-YY28C-III/01], [XXX-YY30C-III/03], [XXX-YY30C-III/01] en [XXX-YY31E-III/01] geësca-
leerd naar een categorie II-afwijking. De categorie III-afwijkingen zijn binnen de periode 
van een jaar geconstateerd. Niet wordt vereist dat afwijkingen met de overige categorie II-
afwijkingen binnen de periode van een jaar zijn geconstateerd. 
 
De zes categorie III-afwijkingen worden op grond van artikel 70, derde lid, aanhef en on-
der a, van het Certificatieschema beschouwd als een - geconstateerde - categorie II-afwij-
king in de zin van artikel 70, vijfde lid, van het Certificatieschema.  
 
9. [XXX-YY13H-II/01] - artikel 43, derde lid, aanhef en onder d en h, van het Certificatie-
schema en Bijlage XIIIa. 



 
 
 
 
 
 

        Advies BCA 19015 

                                                                           Pagina 10 van 12 

Volgens [bezwaarmaker] was zij op 28 januari 2019 bezig met het opbouwen van contain-
ment en nog niet met asbest verwijderen.  
 
De commissie volgt [de CI] in het verweerschrift dat uit het afwijkingsformulier blijkt dat 
geconstateerd is dat de onderdruk gedurende meerdere dagen lager was dan voorge-
schreven. In het logboek was desondanks opgenomen dat de onderdruk voldeed. Uit de 
printbonnen van de onderdrukregistratie blijkt dat de onderdruk op 28 januari 2019 0 was, 
zodat zelfs als er op dat moment niet gesaneerd werd, dit in strijd is met artikel 43, derde 
lid, aanhef en onder d en h, van het Certificatieschema dat stelt dat de onderdruk mini-
maal 10 Pascal moet zijn op momenten dat er niet gesaneerd wordt. Opgemerkt moet 
worden dat deze verlaging alleen is toegestaan als daar een gegronde reden voor bestaat 
en deze in het werkplan beschreven is. Nu daarvan geen sprake was, heeft [de CI] terecht 
een afwijking van artikel 43, derde lid, aanhef en onder d en h, van het Certificatieschema 
vastgesteld.  
  
10. [XXX-YY13H-II/02] - artikel 43, eerste lid, van het Certificatieschema en Bijlage XIIIa. 
De afzetting met afzetlint vertoonde volgens [bezwaarmaker] geen gebreken omdat de 
plek waar zich geen lint bevond niet tot het werkgebied behoorde en de muren ter 
plaatse een fysieke afbakening vormden, waardoor geen personen het werkgebied kon-
den betreden.  
 
De commissie is met [de CI] van mening dat zowel uit het afwijkingsformulier van de au-
dit als uit de rapportage van de OD IJsselland waarin foto's zijn opgenomen duidelijk blijkt 
dat van een volledige en adequate afzetting van het werkgebied geen sprake was. Op ver-
schillende gedeelten was geen afzetlint aangebracht, wat te zien is op de foto’s. Dat er op 
die plaatsen mogelijk een fysieke afbakening was die voorkwam dat personen het werk-
gebied zouden betreden, doet niet af aan de verplichting om het volledige werkgebied af 
te bakenen met afzetlint. Uit de ter zitting overgelegde verklaring van de eigenaar blijkt 
niet dat dit was gebeurd. [De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 43, eerste lid, van 
het Certificatieschema vastgesteld. 
 
11. Overgangsregeling, rechtszekerheid en legaliteitsbeginsel.  
Op grond van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van 29 november 2018, 2018-0000171118, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenre-
geling in verband met de vervanging van bijlage XIIIa en XIIIe door een certificatieschema 
alsmede enkele technische wijzigingen, Staatscourant 6 december 2018, 68768, zijn de 
Bijlagen XIIIa en XIIIe per 1 april 2019 vervallen. Vanaf 1 april 2019 geldt het Certificatie-
schema, dat is vastgesteld door de Stichting Ascert op 15 november 2018 en door de mi-
nister is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 december 2018, 68771. 
 
Zoals de commissie in haar advies BCA 19004 heeft overwogen, voorziet het Certificatie-
schema niet in overgangsrecht in die zin dat afwijkingen die onder de Bijlagen XIIIa en 
XIIIe zijn vastgesteld als afwijkingen op grond van het Certificatieschema gelden. Artikel 
48, vierde lid, van Bijlage XIIIa bevatte destijds wel zo’n regeling van overgangsrecht. Nu 
de regelgever er niet voor heeft gekozen een dergelijke regeling in het Certificatieschema 
op te nemen, kunnen de afwijkingen die onder de Bijlagen XIIIa en XIIIe zijn vastgesteld 
niet gelden als afwijkingen onder het Certificatieschema. Artikel 5:4 van de Awb staat 
daaraan in de weg. Dat de bepalingen veelal gelijkluidend waren en zijn, maakt dat niet 
anders. Daarbij moet worden opgemerkt dat de Bijlagen XIIIa en XIIIe onderdeel van een 
ministeriële regeling waren, de Arbeidsomstandighedenregeling, en dat het Certificatie-
schema een door de Stichting Ascert vastgestelde regeling is.  
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Hieruit volgt dat de situatie in artikel 70, vijfde lid, aanhef en onder b, van het Certificatie-
schema, namelijk dat 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, zich hier niet voordoet. Onder de werking van het Certificatieschema zijn 
slechts twee categorie II-afwijkingen ([XXX-YY13H-II/01] en [XXX-YY13H-II/02]) vastgesteld. 
De overige vier categorie II-afwijkingen zijn vóór 1 april 2019 onder de werking van de Bijla-
gen XIIIa en XIIIe vastgesteld. Doordat overgangsrecht ontbreekt, gelden de onder de 
werking van de Bijlagen XIIIa en XIIIe vastgestelde afwijkingen niet als afwijkingen die on-
der het Certificatieschema zijn vastgesteld. Dit betekent dat [de CI] niet bevoegd is op 
grond van artikel 70, vijfde lid, onder b, van het Certificatieschema het procescertificaat 
van [bezwaarmaker] onvoorwaardelijk voor 30 dagen te schorsen. Daarom kan het bestre-
den besluit niet in stand blijven en moet het worden herroepen. 
 
De bezwaargronden inzake de afwijkingen met nummers [XXX-YY30E-II/01], [XXX-YY31E-
II/01], [XXX-YY34C-II/01] en de geëscaleerde afwijkingen [XXX-YY23E1-III/02], [XXX-YY23E1-
III/01], [XXX-YY28C-III/01], [XXX-YY30C-III/03], [XXX-YY30C-III/01] en [XXX-YY31E-III/01] hoeven 
daarom geen bespreking meer. 
 
12. Certificatiereglement. 
Anders dan [bezwaarmaker] met verwijzing naar het Certificatiereglement van [de CI] 
stelt, heeft [de CI] haar bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift niet geman-
dateerd aan de Bezwaarschriftencommissie Ascert. Een besluit daartoe ontbreekt en de 
commissie heeft daarmee ook niet ingestemd zoals artikel 10:4 van de Awb vereist. De 
commissie is ingesteld door Stichting Ascert in samenwerking met de certificerende in-
stellingen. Dit betekent dat de commissie advies uitbrengt en niet beslist op het bezwaar-
schrift. 
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om een vergoeding van de kosten ex artikel 7:15 van de Awb. 
 
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 bestreden besluit moet worden herroepen. Daarom 
moeten de proceskosten 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 be-
zwaarschrift en het verschijnen op de hoorzitting. De waarde per punt bedraagt € 525,- 
(gewichtsfactor 1).  
 
Dit resulteert in een totaalbedrag van € 1.050,- voor de kosten van door een derde be-
roepsmatig 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 gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen; 
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2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar voor een bedrag van € 
1.050,- te vergoeden. 

 
Dit advies is gegeven door …  

 
Moergestel, 25 maart 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 
 
 


