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Bij uitspraak van 26 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:241, heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State overwogen dat waarschuwingen (op 
grond van het Certificatieschema) geen wettelijke toepassingsvoorwaarde voor de 
uitoefening van de toegepaste bevoegdheid tot schorsing zijn en dat deze 
waarschuwingen daarom geen besluit zijn. Dit betekent dat de bestreden beslissing 
waarin een formele waarschuwing is gegeven geen besluit is waartegen bezwaar kan 
worden gemaakt. Pas als sprake is van een (voorwaardelijke) schorsing of intrekking 
van het certificaat is sprake van een besluit waartegen bezwaar kan worden 
gemaakt. Daarbij bestaat dan tevens de mogelijkheid om de afwijkingen die eerder 
tot een formele waarschuwing hebben geleid alsnog gemotiveerd te bestrijden. 
 

 

BCA 2202  

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 17 september 2021 bezwaar tegen de beslissing van 
6 augustus 2021 van [de CI].  
Bij de bestreden beslissing van heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele 
waarschuwing gegeven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] een verweerschrift d.d. 30 december 2021 
ingebracht. 

 

Bij brief van 5 januari 2022 heeft [bezwaarmaker] het bezwaar aangevuld. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 11 
maart 2022 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit 
advies gevoegd.  

 

De ontvankelijkheid 
Voordat op de inhoud van het bezwaar kan worden ingegaan, dient de vraag te worden 
beantwoord of sprake is van een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. 

 
Op grond van de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een 
belanghebbende bezwaar maken tegen een besluit.  

 
Volgens artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke 
beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 
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rechtshandeling. 
 
Op grond van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatieschema) 
wordt aan de certificaathouder door de certificerende instelling een waarschuwing 
gegeven in geval van een afwijking uit categorie III en IV. 

 
De commissie stelt vast dat [de CI] bij de bestreden beslissing van 6 augustus 2021 aan 
[bezwaarmaker] een formele waarschuwing heeft gegeven. 
 
Bij uitspraak van 26 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:241, (rechtsoverweging 7.1) heeft de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) overwogen dat 
waarschuwingen (op grond van het Certificatieschema) geen wettelijke 
toepassingsvoorwaarde voor de uitoefening van de toegepaste bevoegdheid t ot 
schorsing zijn en dat deze waarschuwingen daarom geen besluit zijn.  
 
De commissie volgt de Afdeling hierin. Dit betekent dat de bestreden beslissing waarin 
een formele waarschuwing is gegeven geen besluit is waartegen bezwaar kan worden 
gemaakt.  
 
Pas als sprake is van een (voorwaardelijke) schorsing of intrekking van het certificaat is 
sprake van een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. 
Daarbij bestaat dan tevens de mogelijkheid om de afwijkingen die eerder tot een 
formele waarschuwing hebben geleid alsnog gemotiveerd te bestrijden. 
 

De commissie is van oordeel dat, de nu bestreden beslissing geen rechtsgevolg heeft 
en om die reden geen besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb, het bezwaar niet-
ontvankelijk is. De in de bestreden beslissing opgenomen bezwarenclausule maakt dat 
niet anders, omdat deze niet van invloed is op het karakter van de bestreden beslissing.  

 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 

 
Dit advies is gegeven door … 

 
Oisterwijk, 28 maart 2022. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris     de voorzitter 


