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Als de asbestverwijdering in het asbestinventarisatierapport is ingedeeld in risicoklasse 2, staat het 

een asbestverwijderingsbedrijf niet vrij om af te wijken van het asbestinventarisatierapport en uit te 

gaan van een lagere risicoklasse. Indien een asbestverwijderingsbedrijf van mening is dat de indeling 

in risicoklasse 2 niet juist is, moet zij zich tot het asbestinventarisatiebedrijf wenden om de 

risicoklasse aan te passen.  

De commissie verwijst naar haar advies BCA 19016. Verder kan worden verwezen naar de uitspraak 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:3822. 

[Bezwaarmaker] wijst er terecht op dat voor de toepassing van artikel 70, vijfde 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] tijdens een beoordeling op een projectlocatie geconstateerd, maar achteraf tijdens een 

beoordeling op de vestigingslocatie. 

 

 

BCA 2104 

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van  

[bezwaarmaker] 

 
Het bezwaar 

[Gemachtigde] maakt bij brief van 14 januari 2021 bezwaar namens [bezwaarmaker] tegen de 

besluiten van 21 december 2020 van [de CI]. 

Bij de bestreden besluiten heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] onvoorwaardelijk 

geschorst voor een termijn van 30 dagen en [bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 

 

De procedure 

Bij uitspraak van 2 maart 2021 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag de 

bestreden besluiten van 21 december 2020 geschorst. 

 

Naar aanleiding van het bezwaar heeft de heer [gemachtigde 2] namens [de CI] bij brief van 16 juni 

2021 een verweerschrift ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 17 september 

2021 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. 
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De gronden van bezwaar 

[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan: 

- Er was sprake van risicoklasse 1-werkzaamheden. Bijgevolg was [de CI] niet bevoegd om de in het 

kader van dit bezwaar bestreden afwijkingen uit te schrijven. 

[Bezwaarmaker] kwalificeert het adviesrapport van 19 oktober 2020 als een risico-inventarisatie en 

-evaluatie ex artikel 4.2 van het Arbobesluit. Hiermee is aangetoond dat sprake was van 

risicoklasse 1. Immers volgt uit de blootstellingsmetingen, welke onderdeel uitmaken van dit 

rapport, dat bij de feitelijk gehanteerde werkwijze geen sprake was van asbestvezelemissie.  

Omdat door [de CI] niet kan worden aangetoond dat met de feitelijk gehanteerde werkwijze de 

grenswaarde als bedoeld in artikel 4.46 van het Arbobesluit zou zijn overschreden, en wel is 

aangetoond dat met de gehanteerde werkmethode de grenswaarde niet is overschreden, zijn de 

aanvullende voorschriften uit paragraaf 4 van afdeling 5 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit dan 

ook in zijn geheel niet van toepassing. 

- Afwijking [nummer 1] 

Gelet op het feit dat feitelijk is komen vast te staan dat geen sprake was van asbestvezelemissie 

gedurende het machinaal slopen met de kraan, was een waarschuwing voor asbestgevaar feitelijk 

gezien ook niet nodig. 

- Afwijking [nummer 2] 

Ook voor zover de besluitvorming door de omgevingsdienst als ijkpunt zou worden genomen, 

laat dit onverlet dat voor een belastende beschikking als deze een bewijslast rust op [de CI] om 

aan te tonen dat sprake was van een overtreding (lees: sprake was van risicoklasse 2). Gelet op de 

vaststelling dat geen sprake was asbestvezelemissie bestond onvoldoende feitelijke grondslag 

voor het uitschrijven van deze afwijking. 

- Afwijking [nummer 3] 

De maatregelen zoals genoemd in artikel 43, vierde lid, onder a en b, van het Certificatieschema 

zijn onlosmakelijk verbonden met de verplichting om emissie van asbest zoveel mogelijk te 

voorkomen. Nu is aangetoond dat met de feitelijk uitgevoerde werkwijze geen sprake was van 

asbestvezelemissie, stelt [bezwaarmaker] zich op het standpunt dat een schending van de 

verplichting tot het nemen van de maatregelen zoals bedoeld onder a en b van artikel 43, vierde 

lid, dan ook überhaupt niet aan de orde kan zijn. 

Vanwege het risico op valgevaar voor de werknemers als gevolg van de instabiliteit van het dak is 

geopteerd voor een werkmethode waarbij de dakbedekking werd verwijderd met behulp van een 

Spiering kraan met knijper. De onmogelijkheid om bronmaatregelen te nemen zoals demontage 

of bronafzuiging is inherent aan deze werkmethode, aangezien de werknemers zich bij het 

verwijderen van de dakbedekking niet op het dak begeven. Dit laatste is juist ingegeven om 

valgevaar voor de werknemers te voorkomen. 

Er was dus wel degelijk sprake van (aantoonbare) grotere veiligheids- of gezondheidsrisico's ex 

artikel 43, vierde lid, onder a en / of b, van het Certificatieschema die rechtvaardigen dat geen 

gebruik werd gemaakt van maatregelen als bronafzuiging of bevochtiging.  

In het betreffende afwijkingsformulier wordt op dit punt toegelicht dat uit de rapportage van de 

toezichthouder van de omgevingsdienst zou blijken dat bij breuk geen bronafzuiging of 



	
	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 Advies BCA 2104 

																																																																							 	 	 	 	 Pagina 3 van 10 

bevochtiging werd toegepast. Een dergelijke constatering valt in de documentatie van de 

omgevingsdienst echter nergens terug te lezen. Ten aanzien van dit punt heeft geen deugdelijke 

en controleerbare feitenvaststelling plaatsgevonden. 

- Afwijking [nummer 4] 

De vaststelling dat geen sprake was van asbestvezelemissie staat in de weg aan een inhoudelijke 

toetsing van de bepalingen uit het Certificatieschema. Aangezien in risicoklasse 1 geen 

verplichting geldt tot het saneren conform het inventarisatierapport, zijn nadere voorschriften ten 

aanzien van de afwijking van het inventarisatierapport ook niet van toepassing. 

- Hardheidsclausule 

[Bezwaarmaker] stelt zich op het standpunt dat de omstandigheden in deze kwestie reden geven 

tot toepassing van de hardheidsclausule in die zin dat geen afwijkingen mogen worden 

uitgeschreven voor vermeende schending van voorschriften uit het Certificatieschema, omdat 

deze enkel gelden in geval van risicoklasse 2. Immers is - ook voor zover het rapport van 19 

oktober 2020 onverhoopt niet zou kunnen gelden als beoordeling ex artikel 4.2, eerste lid van het 

Arbobesluit - feitelijk wel aangetoond dat met de gehanteerde werkmethode geen sprake was 

asbestvezelemissie en daarmee geen sprake was van risicoklasse 2. Dit volgt onmiskenbaar uit de 

bij dit rapport bijgevoegde resultaten van de uitgevoerde blootstellingsmetingen door Detect 

Milieu Services B.V. ten aanzien van de feitelijk uitgevoerde werkwijze. 

De besluitvorming verdraagt zich ook niet met het vereiste van evenredige besluitvorming in 

artikel 3:4, tweede lid, van de Awb. 

- Artikel 70, vijfde lid, onder a, van het Certificatieschema biedt geen grondslag voor een 

onvoorwaardelijks schorsing, want de afwijkingen die ten grondslag liggen aan de schorsing zijn 

niet vastgesteld in een beoordeling op een projectlocatie.  

 

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). 

 

Artikel 37, eerste lid, van het Certificatieschema  

1. Indien bij de uit te voeren asbestverwijderingswerkzaamheden sprake is van ernstige risico’s die 

niet aan asbest zijn gerelateerd, is een andere werkmethode dan de werkmethode die is 

opgenomen in het inventarisatierapport uitsluitend toegestaan na goedkeuring van een 

gecertificeerde hogere veiligheidskundige als bedoeld in artikel 2.16 van de 

Arbeidsomstandighedenregeling of een gecertificeerd arbeidshygiënist als bedoeld in artikel 2.15 

van de Arbeidsomstandighedenregeling, beiden in het bezit van Diploma-ADK of certificaat 

Asbestdeskundige (ADK) of een diploma of certificaat waaruit een gelijkwaardig 

asbestkennisniveau blijkt. 
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Artikel 43, eerste, tweede en vierde lid, van het Certificatieschema 

1. Het asbestverwijderingsbedrijf draagt er zorg voor dat voor het begin van de werkzaamheden het 

werkgebied wordt afgebakend, door ten minste:  

a. het aanbrengen van waarschuwingsborden met de tekst asbestgevaar op plaatsen die toegang 

bieden aan het werkgebied;  

b. het aanbrengen van een afzetlint met een asbestgevaaraanduiding rondom het werkgebied 

om zeker te stellen dat onbevoegde personen het werkgebied niet kunnen betreden; en  

c. daar waar alleen een afzetlint hiertoe niet voldoende is het nemen van aanvullende 

maatregelen.  

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

vastgelegd in het asbestinventarisatierapport en het werkplan. 

4. Bij verwijdering van asbesthoudend materiaal wordt emissie van asbest zoveel mogelijk 

voorkomen door:  

a. het asbesthoudende materiaal voorzichtig te behandelen;  

b. bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder geval:  

1e. daar waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van demontage waardoor breuk van een 

asbesttoepassing wordt voorkomen; 

2e. daar waar breuk van een asbesttoepassing niet voorkomen kan worden wordt 

bronafzuiging of bevochtiging toegepast, tenzij dat aantoonbaar technisch niet mogelijk 

is of het gebruik van bronafzuiging of bevochtiging leidt tot grotere risico’s voor de 

veiligheid of de gezondheid; en  

3e. daar waar sprake is van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen of van ernstig 

verweerde hechtgebonden asbesttoepassingen de te verwijderen toepassing 

voorafgaand geïmpregneerd wordt met een daarvoor geschikt middel, zodanig dat dit 

impregneren bij een niet-hechtgebonden toepassing geschiedt totdat deze toepassing 

verzadigd is, tenzij het impregneren van genoemde asbesttoepassingen aantoonbaar 

technisch niet mogelijk is of het impregneren aantoonbaar leidt tot grotere risico’s voor 

de veiligheid of de gezondheid. 

 

Artikel 70, eerste, tweede, vijfde, aanhef en onder a, 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. 

5. Het procescertificaat wordt onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien: 

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

II afwijkingen constateert. 

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

geval van een afwijking uit categorie III en IV. 
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Artikel 73, eerste lid, van het Certificatieschema  

1. De certificerende instelling kan slechts afwijken van de bepalingen in deze bijlage en bijlage 2, 

indien naar haar oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden 

gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot 

de met de bepalingen te dienen doelen, dan wel zou leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende 

aard.  

 

De beoordeling  

1. Op 1 oktober 2020 heeft een toezichthouder van de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU) een 

inspectie uitgevoerd bij de asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan de [adres]. Daarbij is 

geconstateerd dat de verwijdering van het asbesthoudende dak niet conform de asbestinventarisatie 

werd uitgevoerd. Op locatie werd het asbesthoudend dakleer met een torenkraan met grijper / 

knijper kapot getrokken. Daarna liet de kraanmachinist kapotte delen asbesthoudend dak vanaf 

hoogte naar beneden vallen in de bedrijfshal. In de bedrijfshal lag een groot deel van het 

vloeroppervlak bezaaid met zwaar beschadigd asbesthoudend dakleer. De ODRU heeft daarop het 

werk stilgelegd. [Bezwaarmaker] is daarover bij brief van 5 oktober 2020 van de ODRU geïnformeerd. 

 

Naar aanleiding van de melding van de ODRU heeft [de CI] op 28 oktober 2020 bij [bezwaarmaker] 

een kantooraudit uitgevoerd en een vijftal afwijkingen van het Certificatieschema geconstateerd. 

 

[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als afwijkingen van het Certificatieschema aangemerkt en 

bij de bestreden besluit het procescertificaat van [bezwaarmaker] onvoorwaardelijk geschorst voor 

een termijn van 30 dagen en [bezwaarmaker] een formele waarschuwing gegeven. 

Aan de onvoorwaardelijke schorsing heeft [de CI] de volgende afwijkingen ten grondslag gelegd: 

- afwijking [nummer 1]; 

- afwijking [nummer 2] en 

- afwijking [nummer 3]. 

Aan de formele waarschuwing heeft [de CI] afwijking [nummer 4] ten grondslag gelegd. 

 

2. De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt dat sprake was van een 

asbestverwijdering in risicoklasse 1, dat daarom het Certificatieschema niet van toepassing is en [de 

CI] niet bevoegd is om afwijkingen vast te stellen, een sanctie op te leggen en een formele 

waarschuwing te geven. 
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Als de asbestverwijdering in het asbestinventarisatierapport is ingedeeld in risicoklasse 2, staat het 

een asbestverwijderingsbedrijf niet vrij om af te wijken van het asbestinventarisatierapport en uit te 

gaan van een lagere risicoklasse. Indien een asbestverwijderingsbedrijf van mening is dat de indeling 

in risicoklasse 2 niet juist is, moet zij zich tot het asbestinventarisatiebedrijf wenden om de risicoklasse 

aan te passen.  

De commissie verwijst naar haar advies BCA 19016. 

 

Verder kan worden verwezen naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3822, waarin in rechtsoverweging 9.1 wordt 

overwogen: 

“De rechtbank heeft terecht overwogen dat uit deze wettelijke bepalingen volgt dat [appellante] 

als asbestverwijderingsbedrijf niet zelf de aanwezigheid van asbest en de bijbehorende 

risicoklasse mocht inventariseren. Zij moest dit laten doen door een daartoe gecertificeerd 

asbestinventarisatiebedrijf. Bovendien was zij verplicht om het asbestinventarisatierapport te 

volgen. Uit artikel 4.54d, vierde lid, van het Arbobesluit volgt dat [appellante] bij het verwijderen 

van het asbest de risicoklasse uit het asbestinventarisatierapport als ondergrens moest hanteren. 

De regelgeving biedt niet de ruimte om door te werken volgens bepaalde protocollen, in dit 

geval protocollen van dNAA, af te wijken van de risicoklasse uit het inventarisatierapport. Indien 

de werkzaamheden volgens het asbestinventarisatierapport vallen in risicoklasse 2 of 2A, moet 

worden voldaan aan de eisen die gelden voor het verwijderen van asbest in die risicoklasse. Dat, 

zoals [appellante] stelt, uit onderzoek van een monsterneming door Nomacon bij de uitvoering 

van de werkzaamheden is gebleken dat de vezelconcentratie onder de grenswaarde van 

risicoklasse 1 is gebleven, betekent niet dat niet langer volgens de eisen van risicoklasse 2 dan 

wel 2A behoefde worden gewerkt. Uit het voorgaande volgt immers dat de bij de 

asbestinventarisatie bepaalde risicoklasse leidend is.” 

 

De commissie stelt vast dat bij het bezwaarschrift twee asbestinventarisatierapporten zijn gevoegd. In 

het rapport van l0 juli 2020 is op pagina 33 bron 13 ingedeeld in risicoklasse 2. Dit betreft versie l van 

een rapport van IDDS met projectnummer [nummer]. Ook is bijgevoegd een aanvullend rapport van 

Newton van 8 oktober 2020 dat een aanvulling betreft van versie 2 van het rapport van IDDS van 15 

september 2020, welke versie van het rapport niet is bijgevoegd.  

In het bestreden besluit is een foto opgenomen van de relevante passage van het rapport van 15 

september 2020. Daarop is te zien dat in de betreffende passage van het inventarisatierapport helder 

wordt gesteld dat alleen kan worden afgeschaald naar risicoklasse 1 als de methode wordt gebruikt 

die is omschreven in het rapport Meetstrategie blootstellingsonderzoek in het kader van 

Arbeidsomstandighedenbesluit art.4.2 tijdens het verwijderen van asbesthoudend dakleer (bitumen 

dakbedekking), rapportnummer [nummer], d.d. 9 september 2020. 

 

Niet betwist wordt dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden met behulp van een Spiering 

kraan. Met [de CI] stelt de commissie vast dat er in het rapport Meetstrategie geen sprake is van het 

gebruik van een Spiering kraan, zodat niet voldaan is aan de voorwaarde voor afschaling die in het 
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inventarisatierapport wordt gesteld. Van afschaling van risicoklasse 2 naar risicoklasse 1 kon daarom 

geen sprake zijn. 

 

[Bezwaarmaker] verwijst ter onderbouwing van de afschaling naar een rapport van SiA1 van 1O 

september 2020, maar dat is geen asbestinventarisatierapport, zodat enkel op grond daarvan ook 

geen afschaling mogelijk was. Bovendien wordt ook in dat rapport een methode van asbestsanering 

omschreven die door [bezwaarmaker] niet is gevolgd. 

 

De commissie concludeert met [de CI] dat het asbestinventarisatierapport van 15 september 2020 

helder stelt dat risicoklasse 2 gold, en dat alleen afgeschaald kon worden naar risicoklasse 1 als een 

bepaalde methode werd gebruikt. Vaststaat voorts dat van die methode is afgeweken, zodat van 

afschaling geen sprake kon zijn. De constatering achteraf dat er geen asbestvezelemissie heeft 

plaatsgevonden, kan er niet toe leiden dat vooraf aan de asbestverwijdering al van een lagere 

risicoklasse kon worden uitgegaan. 

Nu er gesaneerd werd in risicoklasse 2, was [de CI] bevoegd om afwijkingen vast te stellen en daar 

de voorgeschreven gevolgen aan te verbinden. 

 

3. Afwijking [nummer 1] – artikel 43, eerste lid, van het Certificatieschema. 

Deze afwijking wordt door [bezwaarmaker] slechts bestreden met de stelling dat er gesaneerd is in 

risicoklasse I waarbij een afzetlint en waarschuwingsborden niet verplicht zijn.  

 

Zoals de commissie onder punt 2 heeft overwogen, moest de asbestverwijdering in risicoklasse 2 

plaatsvinden. [de CI] heeft daarom terecht een afwijking van 43, eerste lid, van het Certificatieschema 

vastgesteld. 

 

4. Afwijking [nummer 2] – artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema 

Op grond van artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema moeten de werkzaamheden worden 

uitgevoerd overeenkomstig de risicoklasse en werkwijze die zijn vastgelegd in het 

asbestinventarisatierapport en het werkplan. Zoals de commissie onder punt 2 heeft overwogen, 

moest de asbestverwijdering in risicoklasse 2 plaatsvinden. Het feit dat achteraf is vastgesteld dat 

geen sprake was van asbestvezelemissie, maakt niet dat [bezwaarmaker] in risicoklasse 1 kon saneren. 

[de CI] heeft terecht een afwijking van artikel 43, tweede lid, van het Certificatieschema vastgesteld. 
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5. Afwijking [nummer 3] - artikel 43, vierde lid, van het Certificatieschema 

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

kantooraudit op 28 oktober 2021. De auditor heeft zich daarbij gebaseerd op de constateringen van 

de toezichthouder van de ODRU. Uit het afwijkingsformulier blijkt dat de omgevingsdienst heeft 

geconstateerd dat er geen bronmaatregelen werden getroffen, het asbesthoudend dakleer niet 

voorzichtig werd behandeld door het van grote hoogte naar beneden te gooien. Door machinaal te 

slopen met een Spiering kraan voorzien van een knijper was er geen sprake van demontage. Bij 

breuk werd er geen bronafzuiging of bevochtiging toegepast. 

 

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.  

Vast staat dat met de gebezigde methode het risico van verspreiding niet zoveel mogelijk is beperkt. 

[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 43, vierde lid, van het Certificatieschema vastgesteld. 

 

6. Afwijking [nummer 4] – artikel 37, eerste lid, van het Certificatieschema 

Zoals hiervoor meermaals is overwogen, staat de vaststelling dat geen sprake zou zijn van 

asbestvezelemissie niet in de weg aan een inhoudelijke toetsing aan het Certificatieschema. De 

asbestverwijdering hoorde in risicoklasse 2 plaats te vinden wat niet is gebeurd. 

 

[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 37, eerste lid, van het Certificatieschema vastgesteld en 

een formele waarschuwing gegeven.  

 

7. Hardheidsclausule 

De commissie volgt [bezwaarmaker] ook niet in haar standpunt dat de omstandigheden in 

onderhavige kwestie reden geven tot toepassing van de hardheidsclausule, omdat feitelijk wel is 

aangetoond dat met de gehanteerde werkmethode geen sprake was asbestvezelemissie en daarmee 

geen sprake was van risicoklasse 2. Er was sprake van een risicoklasse 2 en [bezwaarmaker] had niet 

in afwijking van het asbestinventarisatierapport de asbest in risicoklasse 1 mogen verwijderen. 

Van strijd met artikel 3:4, tweede lid, van de Awb is evenmin sprake.  

 

8. Onvoorwaardelijke schorsing op grond van artikel 70, vijfde lid, onder a, van het 

Certificatieschema. 

Omdat tijdens de kantooraudit op 28 oktober 2020 drie categorie II-afwijkingen ([nummer 1], 

[nummer 2] en [nummer 3]) zijn vastgesteld, heeft [de CI] op grond van 70, vijfde lid, onder a, van het 

Certificatieschema het procescertificaat onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen. 

  

[Bezwaarmaker] wijst er terecht op dat voor de toepassing van artikel 70, vijfde lid, onder a, van het 

Certificatieschema sprake moet zijn van afwijkingen die door de certificerende instelling op een 
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projectlocatie zijn vastgesteld. Daarvan is hier geen sprake. De afwijkingen zijn niet door (de auditor 

van) [de CI] tijdens een beoordeling op een projectlocatie geconstateerd, maar achteraf tijdens een 

beoordeling op de vestigingslocatie. Nu niet aan artikel 70, vijfde lid, onder a, van het 

Certificatieschema is voldaan, is [de CI] niet bevoegd het procescertificaat van [bezwaarmaker] 

onvoorwaardelijk voor 30 dagen te schorsen. 

 

Het bestreden besluit waarbij het procescertificaat onvoorwaardelijk is geschorst voor 30 dagen dient 

te worden herroepen middels intrekking. De commissie wijst er daarbij nadrukkelijk op dat dit laatste 

onverlet laat dat de hiervoor genoemde en door de commissie besproken afwijkingen wel in stand 

kunnen blijven.  

 
De proceskosten 

[bezwaarmaker] verzoekt op de voet van artikel 7:15 van de Awb om vergoeding 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 het bestreden besluit waarbij het procescertificaat van [bezwaarmaker] 

onvoorwaardelijk is geschorst voor een termijn van 30 dagen 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 2 punten voor het indienen van het bezwaarschrift en het 

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

 

Dit resulteert in een totaalbedrag van € 1.068,- 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 (deels) gegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit waarbij een formele waarschuwing is gegeven in stand te laten; 

3. het bestreden besluit waarbij het procescertificaat van [bezwaarmaker] onvoorwaardelijk is 

geschorst voor een termijn van 30 dagen te herroepen middels intrekking; 

4. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar voor een bedrag van € 1.068,- te 

vergoeden. 

 

Dit advies is gegeven door …. 

 

Moergestel, 18 oktober 2021. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris    de voorzitter 


