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Uit artikel 68, eerste, tweede en derde lid, van het Certificatieschema volgt dat de certificerende instelling 

tijdens de reguliere beoordelingen op de vestigingslocatie naar aanleiding van een melding of rapport van 

bevindingen van een toezichthoudende overheidsinstelling enkel onderzoekt of een certificaathouder indien 

nodig adequate corrigerende maatregelen heeft genomen. De certificerende instelling gaat de meldingen 

niet opnieuw beoordelen en op basis daarvan afwijkingen vaststellen. De bewoordingen van artikel 68, 

eerste, tweede en derde lid, van het Certificatieschema zijn duidelijk en uit de toelichting of de geschiedenis 

van de regeling volgt geen andere uitleg. 

Voor de toepassing van artikel 70, derde lid, onder a, van het Certificatieschema moet sprake zijn van 

afwijkingen die door de certificerende instelling op een projectlocatie zijn vastgesteld. Daarvan is hier geen 

sprake. De afwijkingen zijn niet door (de auditor van) de CI vastgesteld tijdens een op locatie uitgevoerde 

projectaudit, maar tijdens een kantooraudit. De categorie III-afwijkingen escaleren niet naar een categorie II-

afwijking. 

Op grond van artikel 70, vijfde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema wordt het procescertificaat 

onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien 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 commissie leidt uit deze bepaling af dat voor de vaststelling of sprake is van een zesde afwijking binnen 

één jaar het moment van constatering van de zesde afwijking bepalend is en niet het moment dat het 

sanctiebesluit daarop wordt genomen. De commissie verwijst naar haar advies BCA 14006 over een gelijke 

regeling in paragraaf 5.5.2.3 van SC-530. 

 

 

BCA 2101 en BCA 2102 

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake de bezwaren van  

[bezwaarmaker] 

 

De bezwaren 

[Gemachtigde] maakt bij brief van 30 maart 2020 bezwaar namens [bezwaarmaker] tegen de besluiten van 28 

februari 2020 en 3 maart 2020 van [de CI]. 

Bij het bestreden besluit van 28 februari 2020 heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] 

voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen.  

Bij het bestreden besluit van 3 maart 2020 heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing 

gegeven. 

 

Verder maakt [gemachtigde] bij brief van 8 juni 2020 bezwaar namens [bezwaarmaker] tegen het besluit van 

15 mei 2020 van [de CI]. 

Bij het bestreden besluit van 15 mei 2020 heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 12 juni 

2020 onvoorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen, twee maal het procescertificaat van 

[bezwaarmaker] per 16 mei 2020 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen en aan 

[bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 

 

De procedure 

Naar aanleiding van het bezwaar tegen het besluit van 15 mei 2020 heeft [gemachtigde 2] namens [de CI] bij 

brief van 24 september 2020 een verweerschrift ingebracht. 
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Naar aanleiding van het bezwaar tegen de besluiten van 28 februari 2020 en 3 maart 2020 heeft [de CI] bij brief 

van 14 januari 2021 een verweerschrift ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 26 februari 2021 gehouden 

hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit advies gevoegd.  

 

De ontvankelijkheid 

De bezwaarschriften voldoen aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten aanzien van de 

ontvankelijkheid stelt, zodat de bezwaren ontvankelijk zijn. 

 

De gronden van bezwaar 

[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 

 

tegen de besluiten van 28 februari 2020 en 3 maart 2020 

- [De CI] hanteert de meldingsprocedure onjuist. De auditor had tijdens de kantooraudit op 10 februari 2020 

alleen mogen beoordelen of [bezwaarmaker] naar aanleiding van de meldingen adequate corrigerende 

maatregelen had genomen. Als dat niet het geval zou zijn, kon dat hooguit leiden tot een categorie III-

afwijking op grond van artikel 32, derde lid, onder a, van het Certificatieschema voor de Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatieschema). Doordat de auditor tevens op basis van de 

meldingen twee categorie ll-afwijkingen en twee categorie III-afwijkingen heeft uitgeschreven, is het 

bestreden besluit genomen in strijd met artikel 68 van het Certificatieschema. 

- [Nummer]-II/02 – artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema. 

Er ontbreekt een deugdelijke en controleerbare vaststelling van de relevante feiten en omstandigheden op 

grond waarvan de toezichthouder (op 2l november 2019) heeft kunnen vaststellen dat de werkzaamheden 

(op 20 november 2019) niet overeenkomstig het werkplan waren uitgevoerd.  

- [Nummer]-III/02 – artikel 45, derde lid, onder a, van het Certificatieschema. 

Van belang is slechts dat de deskundig toezichthouder asbest (DTA) voorafgaand aan de eindbeoordeling 

controleert en waarborgt dat het werkgebied na de saneringswerkzaamheden gereed is voor de 

eindbeoordeling door de inspectie-instelling. Niet is vastgesteld dat op de betreffende locaties aan die eis 

niet was voldaan. Bovendien kon de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal niet leiden tot een 

afwijking. Immers zou dan op grond van het vierde lid van artikel 45 het werkgebied worden afgekeurd 

door de inspectie-instelling en zou het saneringsbedrijf aanvullende maatregelen dienen te nemen. 

Kennelijk was dat niet het geval, nu het werkgebied door de inspectie-instelling was vrijgegeven. 

Klacht Omgevingsdienst IJsselland. Niet uitgesloten kan worden dat het door de auditor op 25 maart 2019 

aangetroffen materiaal eerst na vrijgave van het werkgebied op 22 maart 2019 daar terecht is gekomen. 

NEN 2990 eist voor een buitenlocatie niet dat er op een saneringslocatie geen materialen mogen liggen. 

Klacht Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Er is geen sprake van een deugdelijke en controleerbare 

vaststelling van de feiten. 

Klacht Omgevingsdienst Regio Utrecht. Ook hier ontbreekt een deugdelijk en controleerbare verslaglegging.  

Klacht Omgevingsdienst Brabant Noord. De eindbeoordeling had plaatsgevonden op 16 december 2019. 

Voorafgaand aan die eindbeoordeling moest het werkgebied dus gereed zijn. De inspectie-instelling heeft 

tijdens de eindbeoordeling op die datum vastgesteld dat het werkgebied visueel vrij van asbest was. De 

constateringen van de toezichthouder zijn echter gedaan op 19 december 2019, drie dagen na de 

eindbeoordeling.  
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Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat het door de toezichthouder aangetroffen materiaal eerst na de 

eindbeoordeling van het werkgebied op die plaats terecht is gekomen. Dit te meer nu op de locatie ook 

andere sloop- en asbestwerkzaamheden plaatsvonden. 

 

tegen het besluit van 15 mei 2020 

  

onderdeel 5.1 - voorwaardelijke schorsing 

- [Nummer]-III/02 – artikel 42, derde lid, onder a-c, van het Certificatieschema. 

Er was geen sprake van niet gerapporteerd asbestverdacht materiaal. Het materiaal was immers 

gerapporteerd door het inventarisatiebedrijf. Het was verder volstrekt zinloos om hier een melding te doen. 

Artikel 43, derde lid, van het Certificatieschema treedt pas in werking als een inventarisatiebedrijf - na een 

melding als bedoeld in het eerste lid – vaststelt dat daadwerkelijk sprake zou zijn van niet-gerapporteerd 

asbesthoudend materiaal. 

- [Nummer]-III/04 – artikel 39, eerste lid, onder b, van het Certificatieschema. 

De DTA heeft de ruimte wel gecontroleerd en wist hoe de ruimte eruit zag; de stal was leeg. Het enkele feit 

dat hij er niet doorheen zou hebben gelopen - althans dat hij zich op 1 juli 2019 niet meer kon herinneren of 

hij op 27 maart 2019 door de stal was gelopen – is onvoldoende om hiervoor een afwijking uit te schrijven. 

- Geen escalatie op grond van artikel 70, derde lid, onder a, van het Certificatieschema. 

Artikel 70, derde lid, onder a, van het Certificatieschema is hier niet van toepassing, omdat de afwijkingen 

tijdens een kantooraudit op 10 maart 2020 zijn geconstateerd door de auditor van [de CI] naar aanleiding 

van een melding van de lnspectie SZW. De bepaling onder a is alleen van toepassing als de certificerende 

instelling (een auditor van [de CI]) tijdens de beoordeling op een projectlocatie drie of meer afwijkingen 

constateert. Daarvan is hier geen sprake. 

Door de wijze waarop toepassing is gegeven aan de escalatieladder, raakt bovendien het sanctieregime van 

artikel 70 van het Certificatieschema ernstig in disbalans. Indien ook meldingen van de omgevingsdiensten 

en de lnspectie SZW zouden kunnen escaleren op projectniveau, is de kans op een (onvoorwaardelijke) 

schorsing en vervolgens intrekking van het procescertifcaat veel groter. 

 

onderdeel 5.2 - formele waarschuwing 

- [Nummer]-III/01, [Nummer]-III/02 en [Nummer]-III/03. 

Deze afwijkingen zijn al ten grondslag gelegd aan het besluit van 30 maart 2020. 

 
onderdeel 5.3 - onvoorwaardelijke schorsing 

- [Nummer]-II/01 - artikel 25, tweede lid, onder e, van het Certificatieschema. 

[Bezwaarmaker] is nog altijd van mening dat geen sprake is van een afwijking. Bovendien is deze afwijking 

ouder dan een jaar en reeds komen te vervallen op de escalatieladder.  

- [Nummer]-II/01 en HGS-JB07C-II/02. 

[Bezwaarmaker] heeft in haar bezwaar tegen de besluiten van 28 februari 2020 en 3 maart 2020 al 

aangevoerd dat de auditor alleen had mogen beoordelen of zij adequate corrigerende maatregelen heeft 

genomen en daarnaast dat voor afwijking HGS-JB07C-II/02 onvoldoende feitelijke grondslag bestaat. 

- [Nummer]-II/01 - artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema. 

De werkzaamheden waarop de afwijking is uitgeschreven, zijn uitgevoerd door de kraanmachinist van 

[bedrijf] en niet onder verantwoordelijkheid van [bezwaarmaker]. [Bedrijf] heeft [bezwaarmaker] 

ingeschakeld en niet andersom. 

- [Nummer]-II/02 - artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema. 

Artikel 42 van het Certificatieschema is hier niet van toepassing. Het ging hier niet om niet gerapporteerd 
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asbest. Het enkel breken van de golfplaten vormt geen aanleiding om een nieuwe inventarisatie te laten 

uitvoeren. Het betrof nog altijd hetzelfde materiaal, dat in dezelfde staat verkeerde. 

 

Het wettelijk kader 

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit, 

de Arbeidsomstandighedenregeling en het Certificatieschema. 

 

Artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema  

1. De werknemers van het asbestverwijderingsbedrijf die de asbestverwijdering uitvoeren respectievelijk 

hierop toezicht houden, beschikken over geldige persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 respectievelijk DTA. 

 

Artikel 39, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema  

1. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt ervoor dat de DTA voor het begin van het asbestverwijderingswerk: 

b. waarborgt dat het werkplan aansluit bij de aangetroffen situatie op de projectlocatie 

 

Artikel 42, tweede en derde lid, van het Certificatieschema  

2. Het asbestverwijderingsbedrijf voert geen werkzaamheden aan het asbestverdachte materiaal uit totdat 

het asbestinventarisatierapport daartoe is bijgewerkt en het werkplan hierop is aangepast. 

3. Indien er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, meldt het asbestverwijderingsbedrijf 

dit voordat het materiaal verwijderd wordt:  

a. onmiddellijk schriftelijk aan de certificerende instelling die het procescertificaat heeft verstrekt aan het 

asbestinventarisatiebedrijf dat de oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft uitgevoerd;  

b. onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.26, achtste lid, van het Bouwbesluit 

2012; en  

c. de start en duur van het verwijderingswerk in het LAVS. 

 

Artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema  

2. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze die zijn vastgelegd in 

het asbestinventarisatierapport en het werkplan 

 

Artikel 45, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema  

3. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er voor dat de DTA controleert en waarborgt dat: 

a. het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling door de inspectie-instelling. 

 

Artikel 68, eerste, tweede en derde lid, van het Certificatieschema  

1. De certificerende instelling onderzoekt tijdens de reguliere beoordelingen op de vestigingslocatie naar 

aanleiding van een melding of rapport van bevindingen van een toezichthoudende overheidsinstelling 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.  

2. De certificerende instelling registreert de meldingen en rapporten van bevindingen, bedoeld in het eerste 

lid, de conclusies van de verrichte onderzoeken en de maatregelen die zijn getroffen. 

3. Indien de toezichthoudende overheidsinstelling hierom verzoekt, meldt de certificerende instelling 

gemotiveerd welk gevolg is gegeven aan meldingen of het rapport van bevindingen uit het eerste lid. 
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Artikel 70, eerste, tweede, derde, aanhef en onder a, vijfde, aanhef en onder b, zevende en tiende lid, van het 

Certificatieschema  

1. Indien de certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één meer bepalingen, is sprake van een 

afwijking en wordt het procescertificaat van de certificaathouder door de certificerende instelling 

ingetrokken, onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen, voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 

dagen of geeft de certificerende instelling de certificaathouder een waarschuwing. 

2. De certificerende instelling volgt bij het toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen, 

zoals opgenomen in bijlage 2. 

3. Bij het toepassen van het eerste en tweede lid worden de volgende verzwaringen toegepast: 

a. indien de certificerende instelling tijdens de beoordeling op een projectlocatie drie of meer afwijkingen 

uit categorie III dan wel categorie IV constateert, worden deze drie of meer afwijkingen beschouwd als 

zijnde één afwijking uit de naastgelegen zwaardere categorie. 

5. Het procescertificaat wordt 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. 

7. Het procescertificaat wordt voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie 

II afwijking. 

10. Aan de certificaathouder wordt door de certificerende instelling een waarschuwing gegeven in geval van 

een afwijking uit categorie III en IV. 

  

De beoordeling  

 

de besluiten van 28 februari 2020 en 3 maart 2020 

 

1. Bij het bestreden besluit van 28 februari 2020 heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] 

voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. Aan dit besluit van 28 februari 202 heeft [de CI] de 

volgende afwijkingen ten grondslag gelegd: 

- [Nummer]-II/01 d.d. 10 februari 2020 en 

- [Nummer]-II/02 d.d. 10 februari 2020. 

 

Bij het bestreden besluit van 3 maart 2020 heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing 

gegeven. Aan dit besluit van 3 maart 2020 heeft [de CI] de volgende afwijkingen ten grondslag gelegd: 

- [Nummer]-III/01 d.d. 10 februari 2020, 

- [Nummer]-III/02 d.d. 10 februari 2020 en 

- [Nummer]-III/03 d.d. 10 februari 2020. 

 

2. Meldingsprocedure – artikel 68, eerste, tweede en derde lid, van het Certificatieschema. 

Volgens [bezwaarmaker] had de auditor tijdens de kantooraudit op 10 februari 2020 alleen mogen beoordelen 

of zij naar aanleiding van de meldingen adequate corrigerende maatregelen had genomen. Als dat niet het 

geval zou zijn, kon dat hooguit leiden tot een categorie III-afwijking op grond van grond van artikel 32, derde 

lid, onder a, van het Certificatieschema. Doordat de auditor tevens op basis van de meldingen twee categorie 

ll-afwijkingen en twee categorie III-afwijkingen heeft uitgeschreven zijn de bestreden besluiten genomen in 

strijd met artikel 68 van het Certificatieschema. 
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De commissie volgt [bezwaarmaker] in haar standpunt dat uit artikel 68, eerste, tweede en derde lid, van het 

Certificatieschema volgt dat de certificerende instelling tijdens de reguliere beoordelingen op de 

vestigingslocatie naar aanleiding van een melding of rapport van bevindingen van een toezichthoudende 

overheidsinstelling enkel onderzoekt of een certificaathouder indien nodig adequate corrigerende maatregelen 

heeft genomen. De certificerende instelling gaat de meldingen niet opnieuw beoordelen en op basis daarvan 

afwijkingen vaststellen. 

De bewoordingen van artikel 68, eerste, tweede en derde lid, van het Certificatieschema zijn duidelijk en uit de 

toelichting of de geschiedenis van de regeling volgt geen andere uitleg.  

  

Dit betekent dat [de CI] de meldingsprocedure onjuist heeft gehanteerd. [De CI] had tijdens de kantooraudit op 

10 februari 2020 niet op basis van de gemelde feiten de afwijkingen [nummer]-II/01, [nummer]-II/02, 

[nummer]-III/02 en [Nummer]-III/03 mogen vaststellen en aan de bestreden besluiten van 28 februari 2020 en 

3 maart 2020 ten grondslag mogen leggen.  

 

Wel heeft [de CI] de afwijking [nummer]-III/01, een categorie III-afwijking op grond van grond van artikel 32, 

derde lid, onder a, van het Certificatieschema, kunnen vaststellen, omdat onvoldoende corrigerende 

maatregelen zijn genomen. Deze afwijking wordt door [bezwaarmaker] niet bestreden. 

 

Hoewel dat in deze procedure voor wat betreft de sanctie niet meer van belang is, maar wel bij eventuele 

toepassing van de escalatieladder, gaat de commissie nog in op de bezwaargronden tegen de afwijkingen 

[nummer]-II/02 en [nummer]-III/02. 

 

3. [Nummer]-II/02 – artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema. 

De gestelde afwijking is gebaseerd op de constateringen van de auditor van [de CI] tijdens de kantooraudit op 

10 februari 2020. De auditor heeft zich daarbij gebaseerd op de constateringen van de toezichthouder van de 

Omgevingsdienst regio Utrecht.  

 

Volgens [bezwaarmaker] ontbreekt een deugdelijke en controleerbare vaststelling van de relevante feiten en 

omstandigheden op grond waarvan de auditor (op 2l november 2019) heeft kunnen vaststellen dat de 

werkzaamheden (op 20 november 2019) niet overeenkomstig het werkplan zijn uitgevoerd.  

 

Overeenkomstig artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema dienen de werkzaamheden te worden 

uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze die zijn vastgelegd in het asbestinventarisatierapport 

en het werkplan.  

 

Door de toezichthouder van de Omgevingsdienst regio Utrecht is geconstateerd dat het asbesthoudende niet-

hechtgebonden plaatmateriaal zwaar beschadigd verspreid lag over de vloer van het containment en dat er 

niet direct na de verwijdering was gestofzuigd. In het rapport bij de melding zijn foto's van het plaatmateriaal 

opgenomen en daarnaast staat op pagina 3 van het rapport dat de bron onder andere board betrof, wat 

overeenkomt met het materiaal dat op de foto's staat. Er zijn foto's gemaakt van de situatie in het containment 

waar de bron zich bevond.  
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De auditor van [de CI] heeft op basis hiervan en op basis van de beoordeling tijdens de kantooraudit 

vastgesteld dat [bezwaarmaker] hierdoor afweek van punt 2.7 van het werkplan waarin is omschreven dat 

‘restanten board middels handpicking, stofzuigen en nat afnemen opgenomen worden’ en ‘het afval zo spoedig 

mogelijk moet worden verpakt’. Uit het logboek is gebleken dat op 20 november 2019 de daadwerkelijke 

verwijdering is uitgevoerd en op 21 november de inspectie is uitgevoerd. Tijdens de controle waren de 

restanten op de vloer nog steeds niet opgenomen en verpakt. 

 

[De CI] stelt verder in het verweerschrift dat [bezwaarmaker] tijdens de kantooraudit op 10 februari 2020 in de 

gelegenheid is gesteld om zich te verweren tegen de waarnemingen en dat het ook op haar weg had gelegen 

om de juistheid van deze waarnemingen te controleren na ontvangst van de melding op 4 december 20l9. 

 

Uit de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 14 december 2020, AWB 20/3192, blijkt dat [de CI] zich mag 

baseren op constateringen van de omgevingsdienst. 

 

De commissie is met [de CI] van mening dat [de CI] op zich de afwijking voldoende heeft vastgesteld. Uit wat 

onder punt 2 is overwogen, volgt dat [de CI] hier echter geen afwijking had mogen vaststellen. 

 

4. [Nummer]-III/02 – artikel 45, derde lid, onder a, van het Certificatieschema. 

Op grond van artikel 45, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema zorgt het 

asbestverwijderingsbedrijf ervoor dat de DTA controleert en waarborgt dat het werkgebied gereed is voor de 

eindbeoordeling door de inspectie-instelling. 

 

Voor een afwijking is van belang dat wordt geconstateerd dat de DTA voorafgaand aan de eindbeoordeling niet 

heeft gecontroleerd en gewaarborgd dat het werkgebied na de saneringswerkzaamheden gereed is voor de 

eindbeoordeling door de inspectie-instelling.  

 

Op grond van de resultaten van de kantooraudit en de onderliggende klachten van de omgevingsdiensten is 

niet gebleken dat zulks het geval was. Niet is geconstateerd dat na het verwijderen van asbest, maar voor de 

eindbeoordeling restanten van asbestverdacht materiaal zijn achtergebleven. Niet kan worden uitgesloten dat 

het aangetroffen materiaal na vrijgave van het werkgebied door de inspectie-instelling daar terecht is 

gekomen. Bovendien vereist NEN 2990 voor een buitenlocatie niet dat er op een saneringslocatie geen 

materialen mogen liggen. 

 

De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] ook hierom ten onrechte een afwijking van artikel 45, derde lid, 

onder a, van het Certificatieschema heeft vastgesteld. 

 

5. Conclusie besluiten van 28 februari 2020 en 3 maart 2020. 

De commissie komt tot de conclusie dat [de CI] bij de kantooraudit op 10 februari 2020 ten onrechte de 

afwijkingen [nummer]-II/01, [nummer]-II/02, [nummer]-III/02 en [nummer]-III/03 heeft vastgesteld. 

 

Daardoor dient het besluit van 28 februari 2020, waaraan de afwijkingen [nummer]-II/01 en [nummer]-II/02 

ten grondslag liggen, te worden herroepen middels intrekking. 
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Aan het besluit van 3 maart 2020 komen twee van de drie categorie III-afwijkingen, namelijk de afwijkingen 

[nummer]-III/02 en [nummer]-III/03, te vervallen. Nu sprake is van nog een categorie III-afwijking ([nummer]-

III/01), kan het besluit van 3 maart 2020 met wijziging van motivering in stand blijven.  

 

 

het besluit van 15 mei 2020 

 

6. Bij het bestreden besluit van 15 mei 2020 heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 12 juni 

2020 onvoorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen, twee maal het procescertificaat van 

[bezwaarmaker] per 16 mei 2020 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen en aan 

[bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven.  

 

Aan de opgelegde voorwaardelijke schorsing (onderdeel 5.1) heeft [de CI] de volgende afwijkingen ten 

grondslag gelegd (escalatie van meer dan drie categorie III-afwijkingen): 

- [Nummer]-III/01 d.d. 10 maart 2020, 

- [Nummer]-III/02 d.d. 10 maart 2020, 

- [Nummer]-III/03 d.d. 10 maart 2020, 

- [Nummer]-III/04 d.d. 10 maart 2020 en 

- [Nummer]-III/05 d.d. 10 maart 2020. 

Aan de opgelegde formele waarschuwing (onderdeel 5.2) heeft [de CI] de volgende afwijkingen ten grondslag 

gelegd: 

- [Nummer]-III/01 d.d. 10 februari 2020, 

- [Nummer]-III/02 d.d. 10 februari 2020 en  

- [Nummer]-III/03 d.d. 10 februari 2020. 

Aan de opgelegde onvoorwaardelijke schorsing (onderdeel 5.3) heeft [de CI] de volgende afwijkingen ten 

grondslag gelegd (zes categorie II-afwijkingen binnen één jaar)  

- [Nummer]-II/01 d.d. 8 april 2019, 

- [Nummer]-II/01 d.d. 7 juli 2019, 

- [Nummer]-II/01 d.d. 10 februari 2020, 

- [Nummer]-II/02 d.d. 10 februari 2020,  

- [Nummer]-II/01 d.d. 10 maart 2020 en 

- [Nummer]-II/02 d.d. 10 maart 2020. 

Aan de opgelegde voorwaardelijke schorsing (onderdeel 5.4) heeft [de CI] de volgende afwijking ten grondslag 

gelegd (categorie II-afwijking): 

- [Nummer]-II/01 d.d. 10 maart 2020. 

Tegen dit besluitonderdeel 5.4 is geen bezwaar gemaakt. 

 

– onderdeel 5.1 - voorwaardelijke schorsing 

 

7. [Nummer]-III/02 – artikel 42, derde lid, onder a-c, van het Certificatieschema. 

De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt dat er geen sprake was van niet gerapporteerd 

asbestverdacht materiaal. De betreffende plaat was weliswaar in de inventarisatie opgenomen, maar in een 

andere staat (onbeschadigd) en op een andere plaats (verwerkt in het dak) dan waar deze zich bevond ten tijde 

van de werkzaamheden van [bezwaarmaker]. De betreffende plaat was in de staat waarin en de plaats waar 

die zich bevond, niet in de inventarisatie opgenomen. Daarom moest de gebroken plaat worden gemeld. Nu dit 
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niet is gebeurd, heeft [de CI] terecht een afwijking van artikel 42, derde lid, onder a-c, van het 

Certificatieschema vastgesteld.  

 

8. [Nummer]-III/04 – artikel 39, eerste lid, onder b, van het Certificatieschema. 

In het auditrapport wordt gesteld dat uit het onderzoek naar aanleiding van het boeterapport is komen vast te 

staan dat de binnenzijde van stal 4 niet was gecontroleerd en dat mogelijk hierdoor de extra asbesthoudende 

bron (plaatmateriaal) in stal 4 niet was ontdekt. 

 

Volgens [bezwaarmaker] heeft de DTA de ruimte wel gecontroleerd en wist hij hoe de ruimte eruit zag: de stal 

was leeg. Het enkele feit dat hij er niet doorheen zou hebben gelopen - althans dat hij zich op 1 juli 2019 niet 

meer kon herinneren of hij op 27 maart 2019 door de stal is gelopen – is onvoldoende om hiervoor een 

afwijking uit te schrijven. 

 

De commissie is van mening dat de afwijking niet is komen vast te staan. Het auditrapport is onduidelijk en is 

maanden na de asbestverwijdering opgesteld. De foto’s zijn van latere datum. De constatering biedt 

onvoldoende bewijs voor de afwijking dat de DTA voor het begin van het asbestverwijderingswerk niet heeft 

gewaarborgd dat het werkplan aansloot bij de aangetroffen situatie op de projectlocatie. [De CI] heeft ten 

onrechte een afwijking van artikel 39, eerste lid, onder b, van het Certificatieschema vastgesteld. 

 

9. Escalatie op grond van artikel 70, derde lid, onder a, van het Certificatieschema. 

Omdat tijdens de kantooraudit op 10 maart 2020 vijf, althans meer dan drie, categorie III-afwijkingen 

([nummer]-III/01, [nummer]-III/02, [nummer]-III/03, [nummer]-III/04 en [nummer]-III/05) zijn vastgesteld, stelt 

[de CI] dat deze afwijkingen op grond van 70, derde lid, onder a, van het Certificatieschema escaleren naar een 

categorie II-afwijking.  

 

De commissie volgt [de CI] niet in haar standpunt. [Bezwaarmaker] wijst er terecht op dat voor de toepassing 

van artikel 70, derde lid, onder a, van het Certificatieschema sprake moet zijn van afwijkingen die door de 

certificerende instelling op een projectlocatie zijn vastgesteld. Daarvan is hier geen sprake. De afwijkingen zijn 

niet door (de auditor van) [de CI] vastgesteld tijdens een op locatie uitgevoerde projectaudit, maar tijdens een 

kantooraudit. De categorie III-afwijkingen escaleren niet naar een categorie II-afwijking. 

 

10. Conclusie besluitonderdeel 5.1. 

De commissie komt tot de conclusie dat, anders dan [de CI] heeft vastgesteld, geen sprake is van een 

geëscaleerde categorie II-afwijking en [de CI] niet bevoegd was het procescertificaat van [bezwaarmaker] 

voorwaardelijk te schorsen. Het bestreden besluitonderdeel 5.1 dient te worden herroepen middels intrekking.  

 

– onderdeel 5.2 - formele waarschuwing 

 

11. [Nummer]-III/01, [nummer]-III/02 en [nummer]-III/03 en conclusie besluitonderdeel 5.2. 

Zoals namens [de CI] in het verweerschrift is bevestigd, zijn deze afwijkingen al ten grondslag gelegd aan het 

besluit van 3 maart 2020. Anders dan [de CI] in het verweerschrift stelt, is het bezwaar tegen dit 

besluitonderdeel niet niet-ontvankelijk, maar gegrond. Er is immers sprake van een besluit, maar het besluit is 

onbevoegd genomen. Het bestreden besluitonderdeel waarbij opnieuw een formele waarschuwing is gegeven, 

moet worden herroepen middels intrekking.  
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– onderdeel 5.3 - onvoorwaardelijke schorsing 

 

12. [Nummer]-II/01 - artikel 25, tweede lid, onder e, van het Certificatieschema. 

Op grond van deze afwijking heeft [de CI] al op 20 mei 2019 een besluit genomen tot het opleggen van een 

voorwaardelijke schorsing van het certificaat, tegen welk besluit [bezwaarmaker] bezwaar heeft gemaakt. 

Medio december 2019 is op dat bezwaarschrift een beslissing genomen, waartegen geen beroep is ingesteld. 

De afwijking staat daarmee onherroepelijk vast. 

 

Volgens [bezwaarmaker] is deze afwijking overigens ouder dan een jaar en reeds komen te vervallen op de 

escalatieladder. 

 

Op grond van artikel 70, vijfde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema wordt het procescertificaat 

onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien 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 commissie leidt uit deze bepaling af dat voor de vaststelling of sprake is van een zesde afwijking binnen één 

jaar het moment van constatering van de zesde afwijking bepalend is en niet het moment dat het 

sanctiebesluit daarop wordt genomen. De commissie verwijst naar haar advies BCA 14006 over een gelijke 

regeling in paragraaf 5.5.2.3 van SC-530. 

 

Uit de stukken blijkt dat afwijking [nummer]-II/01 op 8 april 2019 door de auditor is geconstateerd. Het feit dat 

de constatering is gebaseerd op gegevens van 29 januari 2019 en 4 maart 2019 maakt dat niet anders.  

De zesde categorie II-afwijking is op 10 maart 2020 geconstateerd. Dat is binnen de periode van één jaar.  

 

13. [Nummer]-II/01 en [nummer]-II/02. 

Zoals de commissie hiervoor onder punt 2 heeft overwogen, had (de auditor van) [de CI] alleen mogen 

beoordelen of [bezwaarmaker] adequate corrigerende maatregelen heeft genomen en was [de CI] niet 

bevoegd deze afwijkingen vast te stellen.  

 

14. [Nummer]-II/01 - artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema. 

Volgens [bezwaarmaker] zijn de werkzaamheden waarop de afwijking is uitgeschreven, uitgevoerd door de 

kraanmachinist van [bedrijf] en niet onder verantwoordelijkheid van [bezwaarmaker]. [Bedrijf] heeft 

[bezwaarmaker] ingeschakeld en niet andersom. 

 

 

Uit het afwijkingsformulier en de verklaring bij het boeterapport van de DTA, [naam], blijkt dat de 

kraanmachinist asbestverwijderingswerkzaamheden heeft uitgevoerd ten tijde van de asbestverwijdering door 

[bezwaarmaker]. De kraanmachinist heeft de bult puin opgeschept en in een container geladen. Hij heeft het 

puindepot in de container geplaatst en het hele puindepot is als asbesthoudend afgevoerd. De kraanmachinist 

beschikte niet over een geldig persoonscertificaat. 

De commissie is van oordeel dat onder deze omstandigheden het feit dat de kraanmachinist niet over een 

geldig persoonscertificaat beschikte, aan [bezwaarmaker] moet worden toegerekend.  
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[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 26, eerste lid, van het Certificatieschema vastgesteld. 

 

15. [Nummer]-II/02 - artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema. 

Volgens [bezwaarmaker] is artikel 42 van het Certificatieschema hier niet van toepassing. Het ging hier niet om 

niet gerapporteerd asbest. Het enkel breken van de golfplaten vormt geen aanleiding om een nieuwe 

inventarisatie te laten uitvoeren. Het betreft nog altijd hetzelfde materiaal, dat verkeert in dezelfde staat. 

 

De commissie is met [de CI] van mening dat de gebroken golfplaten niet meer in dezelfde staat waren en zich 

niet meer op dezelfde plaats bevonden als in het asbestinventarisatierapport was omschreven. Daarom 

mochten de resten van de golfplaten niet worden verwijderd, voordat deze als nieuwe bronnen in het 

inventarisatierapport waren verwerkt.  

 

[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema vastgesteld. 

 
16. Conclusie besluitonderdeel 5.3. 

Zoals de commissie hiervoor onder punt 13 heeft overwogen, was [de CI] niet bevoegd de afwijkingen 

[nummer]-II/01 en [Nummer]-II/02 vast te stellen.  

Daardoor is geen sprake van zes categorie II-afwijkingen binnen één jaar en was [de CI] niet bevoegd het 

procescertificaat van [bezwaarmaker] onvoorwaardelijk te schorsen. Het bestreden besluitonderdeel 5.3 dient 

te worden herroepen middels intrekking.  

 

De proceskosten 

[Bezwaarmaker] verzoekt op de voet van artikel 7:15 van de Awb om vergoedingen van de in de bezwaarfase 

gemaakte proceskosten. 

 

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 in ieder geval het bestreden besluit van 28 februari 2020 geheel en het 

bestreden besluit van 15 mei 2020 deels moeten 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 3 punten voor het indienen van de twee bezwaarschriften en het verschijnen op de 

hoorzitting. De waarde per punt bedraagt € 534,- (gewichtsfactor 1). 

 
Dit resulteert in een totaalbedrag van € 1.602,- 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. 

 

Het advies 

De commissie adviseert [de CI]: 
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1. de bezwaren (deels) gegrond te verklaren; 

2. het besluit van 28 februari 2020 te herroepen middels intrekking; 

3. het besluit van 3 maart 2020 met wijziging van motivering in stand te laten; 

4. het besluit van 15 mei 2020,  

voor wat betreft de besluitonderdelen 5.1, 5.2 en 5.3 te herroepen middels intrekking, en  

voor wat betreft besluitonderdeel 5.4 in stand te laten;  

5. de kosten in verband met de behandeling van de bezwaren voor een bedrag van € 1.602,- te vergoeden. 

 

Dit advies is gegeven door … 

 

Moergestel, 8 april 2021. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris    de voorzitter  

 


