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Uit artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema en de toelichting daarop volgt niet 
dat de certificerende instelling de feiten van het boeterapport van ISZW zonder meer 
moet overnemen. Artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema bepaalt dat de 
certificerende instelling naar aanleiding van het boeterapport een onderzoek instelt.  

Voor alle bestuursorganen en dus ook voor [de CI] geldt dat haar besluiten zorgvuldig 
tot stand dienen te komen en voldoende zorgvuldig moeten zijn onderbouwd (artikel 
3:2 van de Awb). Daarbij geldt dat een bestuursorgaan, onverminderd de eigen 
verantwoordelijkheid voor het bewijs, in beginsel mag uitgaan van de juistheid van 
een op ambtseed dan wel ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal, tenzij tegenbewijs 
noopt tot afwijking van dit uitgangspunt. In die zin moet artikel 68, vierde lid, van het 
Certificatieschema worden uitgelegd. 

 

 

BCA 20006 

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van  
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij e-mailbericht van 10 augustus 2020 bezwaar tegen het 
besluit van 30 juni 2020 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit van 30 juni 2020 heeft [de CI] het certificaat van 
[bezwaarmaker] ingetrokken. 
 
De procedure 
Bij brief van 29 augustus 2020 heeft [bezwaarmaker] het bezwaarschrift gedagtekend, 
ondertekend en van adressering voorzien ingediend. 

 

Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde] namens [de CI] bij brief van 30 
oktober 2020 een verweerschrift ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 13 
november 2020 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit 
advies gevoegd.  

 

De ontvankelijkheid 
Het bezwaarschrift voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten 
aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat het bezwaar ontvankelijk is. 

 

De gronden van bezwaar 

[Bezwaarmaker] voert - kort weergegeven - de volgende gronden van bezwaar aan. 
- [De CI] kan geen beroep doen op toelichtingen bij bepalingen uit Werkveldspecifiek 

document voor Aanwijzing van en Toezicht op certificerende instellingen die 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Procescertificaten Asbestverwijdering 
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afgeven (Bijlage XIIIe), omdat deze regeling ten tijde van de vermeende overtreding 
niet meer bestond.  

- [De CI] heeft haar onderzoeksplicht geschonden door haar besluit te baseren op de 
feitenvaststelling van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) 
zoals neergelegd in het boeterapport van 2 april 2020. [bezwaarmaker] laat in haar 
zienswijze juist zien dat de gestelde feiten van de ISZW op wettelijke grondslagen 
niet kunnen kloppen. 

 

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). 

 

In artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien door een 
toezichthoudende overheidsinstelling bij het toezicht op de naleving een maatregel is 
getroffen zoals een bestuurlijke strafbeschikking, stillegging of een boeterapport is 
opgesteld en aan de certificerende instelling is verstrekt, de certificerende instelling 
naar aanleiding daarvan binnen vier weken een onderzoek instelt en zij vaststelt of één 
of meer afwijkingen zijn geconstateerd van één of meer bepalingen die voor een 
waarschuwing of sanctie als bedoeld in artikel 70, eerste lid, in aanmerking komen. 

 

In artikel 70, eerste lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan één of meer bepalingen, sprake is 
van een afwijking en het procescertificaat van de certificaathouder door de 
certificerende instelling wordt ingetrokken, onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen, 
voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen of de certificerende instelling de 
certificaathouder een waarschuwing geeft. 

Op grond van artikel 70, vierde lid, aanhef en onder c, van het Certificatieschema wordt 
het procescertificaat ingetrokken indien de certificaathouder tijdens een 
onvoorwaardelijke schorsing van zijn procescertificaat werkzaamheden heeft 
uitgevoerd waarvoor een geldig procescertificaat vereist is. 

In artikel 70, zesde lid, van het Certificatieschema is bepaald dat de certificaathouder 
van wie het procescertificaat onvoorwaardelijk is geschorst, gedurende de schorsing 
geen werkzaamheden mag verrichten waarvoor het bezit van een geldig 
procescertificaat verplicht is. 

 
De beoordeling  

1. Op 5 december 2019 heeft de ISZW vastgesteld dat door [bezwaarmaker] aan de 
Eikendermolenweg 100 te Heerlen asbestverwijderingswerkzaamheden werden 
uitgevoerd in risicoklasse 1. Volgens de ISZW hadden de 
asbestverwijderingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in risicoklasse 2A. 
[Bezwaarmaker] was op dat moment niet in het bezit van een geldig certificaat 
asbestverwijdering, omdat het certificaat van 15 november 2019 tot en met 14 
december 2019 onvoorwaardelijk was geschorst. Verder is na afronding van de 
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werkzaamheden geen eindbeoordeling uitgevoerd door een geaccrediteerde 
inspectie-instelling. Door de ISZW is een boeterapport (met kenmerk 1915035/02) d.d. 2 
april 2020 opgemaakt.  

 

[De CI] heeft op 7 april 2020 het boeterapport van de ISZW ontvangen en naar 
aanleiding hiervan in overeenstemming met artikel 68, vierde lid, van het 
Certificatieschema een onderzoek ingesteld.  

Bij brief van 23 april 2020 heeft [de CI] [bezwaarmaker] op de hoogte gesteld van het 
boeterapport van de ISZW.  

Bij brief van 12 mei 2020 heeft [de CI] aangegeven voornemens te zijn het certificaat 
van [bezwaarmaker] in te trekken. [Bezwaarmaker] is in de gelegenheid gesteld haar 
zienswijze te geven omtrent het voorgenomen besluit. 

Bij e-mailbericht van 13 mei 2020 heeft [bezwaarmaker] haar zienswijze ingebracht. 

[De CI] heeft het geconstateerde feit dat [bezwaarmaker] op 5 december 2019 
saneringswerkzaamheden heeft verricht in risicoklasse 2 terwijl haar certificaat was 
geschorst als een afwijking van artikel 70, zesde lid, van het Certificatieschema 
aangemerkt en bij het bestreden besluit van 30 juni 2020 het certificaat van 
[bezwaarmaker] ingetrokken.  

 

2. De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt dat de door [de CI] 
gevolgde procedure niet aan artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema voldoet. 

 
In artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien door een 
toezichthoudende overheidsinstelling bij het toezicht op de naleving een maatregel is 
getroffen zoals een bestuurlijke strafbeschikking, stillegging of een boeterapport is 
opgesteld en aan de certificerende instelling is verstrekt, de certificerende instelling 
naar aanleiding daarvan binnen vier weken een onderzoek instelt en zij vaststelt of één 
of meer afwijkingen zijn geconstateerd van één of meer bepalingen die voor een 
waarschuwing of sanctie als bedoeld in artikel 70, eerste lid, in aanmerking komen. 

 

In de toelichting op artikel 68 van het Certificatieschema wordt gesteld: 

“De inhoud van dit artikel komt overeen met die van artikel 21 van bijlage XIIIe. De 
toezichthouders, Inspectie SZW en omgevingsdiensten, hebben gewezen op de 
noodzaak om meldingen van ernstige overtredingen te laten onderzoeken door de 
certificerende instellingen. Door het afstemmingsoverleg dat tussen partijen 
plaatsvindt worden de nodige handvatten hiervoor gerealiseerd.” 
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In de toelichting op artikel 21 van Bijlage XIIIe wordt onder meer gesteld: 

“In artikel 21 van bijlage XIIIe is aangegeven hoe een certificerende instelling moet 
omgaan met een melding, een rapport van bevindingen, een maatregel (zoals een 
stillegging of bestuurlijke strafbeschikking) of een boeterapport door 
toezichthoudende overheidsinstellingen. Bij een melding van een toezichthouder 
maakt de certificerende instelling gebruik van door de toezichthouder opgesteld en 
beschikbaar gemaakte documentatie, zoals een rapport van bevindingen of een 
boeterapport. De certificerende instelling gaat uit van de daarin vermelde feiten bij het 
bepalen van de geconstateerde afwijking en de bijbehorende te treffen sanctie.” 

En verder ook: 

“Het vierde lid schrijft voor hoe de certificerende instelling omgaat met een maatregel 
als een bestuurlijke strafbeschikking, stillegging, boeterapport. Omdat het opleggen 
van een maatregel ernstiger is dan de in het eerste lid genoemde melding of rapport 
van bevindingen, vindt het onderzoek door de certificerende instelling plaats binnen 
een periode ven vier weken na verstrekking ervan door de toezichthoudende 
overheidsinstelling. Indien er een proces verbaal is opgesteld dan kan dit bij het 
onderzoek betrokken worden. Tevens biedt het uitwisselingsprotocol dat is opgesteld 
tussen de Inspectie SZW en de certificerende instellingen kwalitatieve handvatten over 
de meldingen die bij die instellingen binnenkomen.” 

 
Voor de uitleg van artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema heeft [de CI] in het 
bestreden besluit verwezen naar de toelichting op artikel 21 van Bijlage XIIIe. [De CI] 
verbindt daaraan de conclusie dat de certificerende instelling uitgaat van de in het 
boeterapport vermelde feiten bij het bepalen van de geconstateerde afwijkingen en de 
bijbehorende te treffen sanctie. [De CI] stelt op basis van het wettelijk kader te worden 
geacht de feiten uit het boeterapport over te nemen. 

 

Anders dan [de CI] stelt, volgt uit artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema, de 
toelichting daarop en de toelichting op artikel 21 van Bijlage XIIIe niet dat de 
certificerende instelling de feiten van het boeterapport zonder meer moet overnemen. 
Artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema bepaalt dat de certificerende instelling 
naar aanleiding van het boeterapport een onderzoek instelt. Uit de toelichting op 
artikel 21 van Bijlage XIIIe volgt (ook) dat een opgemaakt proces-verbaal daarbij kan 
worden betrokken. 
 
Zoals in het verweerschrift namens [de CI] is toegelicht geldt voor alle bestuursorganen 
en dus ook voor [de CI] dat haar besluiten zorgvuldig tot stand dienen te komen en 
voldoende zorgvuldig moeten zijn onderbouwd (artikel 3:2 van de Awb). 

 

Daarbij geldt dat een bestuursorgaan, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid 
voor het bewijs, in beginsel mag uitgaan van de juistheid van een op ambtseed dan wel 
ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dit 
uitgangspunt. In die zin moet artikel 68, vierde lid, van het Certificatieschema worden 
uitgelegd. 
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3. Met verwijzing naar haar zienswijze stelt [bezwaarmaker] dat [de CI] in dit geval niet 
kon uitgaan van de juistheid van het door de ISZW opgemaakte boeterapport. Volgens 
[bezwaarmaker] heeft zij op 5 december 2019 in Heerlen geen 
asbestverwijderingswerkzaamheden in risicoklasse 2 of 2A uitgevoerd. [Bezwaarmaker] 
stelt dat zij de asbestverwijderingswerkzaamheden terecht in risicoklasse 1 heeft 
uitgevoerd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden heeft [bezwaarmaker] 
aangesloten bij de risico-indeling uit het inventarisatierapport van GBB en de 
asbestverwijdering uitgevoerd conform het protocol. 

 

Uit de risicoklasse-indeling in het inventarisatierapport van GBB volgt dat de 
'afdichtinggevelkit' (bron 37) kan worden gesaneerd als 'risicoklasse 1 buitensanering', 
mits wordt gesaneerd conform de asbestsaneringsmethodiek uit het dNAA P100 
Protocol dat deel uitmaakt van het inventarisatierapport. Ook in de toelichting op deze 
risicoklasse-indeling vermeldt het inventarisatierapport dat 'de kit binnen de kaders 
van een risicoklasse 1 buitensanering gesaneerd mag worden'.  

 

De ISZW vermeldt in haar boeterapport d.d. 2 april 2020 (pagina 5) dat de 
werkzaamheden aan bron 37 (gevelkit bij het verwarmingsgebouw) oorspronkelijk 
waren ingedeeld in risicoklasse 2A zoals genoemd in artikel 4.53a van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Het asbestinventarisatiebedrijf GBB heeft in haar 
rapport van 2 december 2019 (kenmerk 19-2143) de werkzaamheden aan bron 37 
ingedeeld in risicoklasse 1. In dit rapport is een lijst opgenomen met validatierapporten 
waarop deze indeling gebaseerd zou zijn. In dit asbestinventarisatierapport van GBB is 
niet het rapport opgenomen zoals voorgeschreven in artikel 22, dertiende lid, van het 
Certificatieschema. De validatieonderzoeken die door het asbestinventarisatiebedrijf 
GBB zijn gebruikt voor indeling in risicoklasse 1 zijn niet representatief en gelijkwaardig 
voor het verwijderen van bron 37 op de locatie Eikendermolenweg 100 te Heerlen. De 
werkzaamheden aan deze bron hadden daarom uitgevoerd moeten worden 
overeenkomstig risicoklasse 2A. 

 

Uit het vorenstaande volgt dat er verschil van mening bestaat over de representativiteit 
en gelijkwaardigheid over de door GBB gebruikte validatieonderzoeken voor de 
indeling in risicoklasse 1 voor het verwijderen van bron 37. Daardoor bestaat twijfel over 
het door de ISZW opgestelde en ingebrachte boeterapport. Dit betekent dat [de CI] 
voor het bewijs van de afwijking van artikel 70, zesde lid, van het Certificatieschema 
niet zonder meer mocht uitgaan van het boeterapport van de ISZW. Nu [de CI] geen 
nader onderzoek heeft verricht, is de afwijking van artikel 70, zesde lid, van het 
Certificatieschema niet, dan wel onvoldoende komen vast te staan. Het bestreden 
besluit kan daarom niet in stand blijven en moet worden herroepen. 

 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden 
besluit te herroepen middels intrekking. 
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Dit advies is gegeven ... 

 
Moergestel, 7 december 2020. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris     de voorzitter 

 


