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De afwijkingen [nummers] zijn op 7 april 2021 en op 23 juni 2021 geconstateerd en 
hebben tot de besluiten van 28 april 2021 en (uiteindelijk) 3 augustus 2021 geleid. 
Tegen die besluiten heeft [bezwaarmaker] geen rechtsmiddelen ingesteld, zodat die 
besluiten en de daarbij vastgestelde afwijkingen in rechte vaststaan. [Bezwaarmaker] 
kan die afwijkingen en besluiten in deze bezwaarprocedure niet meer ter discussie 
stellen. 

 

 

BCA 2203  

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker]  
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 13 oktober 2021 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 8 oktober 2021 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
onvoorwaardelijk geschorst voor een termijn van 30 dagen. 
 
De procedure 
Bij uitspraak van 29 november 2021 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Limburg bepaald dat de schorsing van het procescertificaat van [bezwaarmaker] niet 
wordt uitgevoerd totdat twee weken zijn verstreken nadat [de CI] het besluit op 
bezwaar bekend heeft gemaakt. 

 

Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 5 januari 2022 een 
verweerschrift ingebracht. 

 

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 
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 de volgende gronden van bezwaar aan: 

- Eerdere besluitvorming is door [bezwaarmaker] in rechte niet aangevochten. De 
formele rechtskracht van het niet bestreden besluit geldt in het vervolg van de 
keten alleen voor (rechtsgevolgen van) het niet bestreden besluit en niet voor de 
daaraan ten grondslag gelegde oordelen van feitelijke en juridische aard. 
Bovendien kan door toedoen van [de CI] aan [bezwaarmaker] niet worden 
toegerekend dat zij geen bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit voor zover het 
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ziet op de geconstateerde afwijking [nummer] (vuil gelaatsmasker) waarvan de 
auditor op 23 juni 2021 heeft geconstateerd dat de afwijking kon worden gesloten. 
[bezwaarmaker] heeft op 9 november 2021 verzocht om de escalatie van categorie III 
naar categorie II te herzien, wat eveneens op 9 november 2021 is afgewezen. Het 
bezwaar ziet ook op de afwijzing van het herzieningsverzoek. 

- Afwijking [nummer] d.d. 7 april 2021 (20 Pa onderdruk en kijkvenster) 
De oorzaak van de onderdruk is gelegen in het door de auditor niet in acht nemen 
van de 10 minuten bij de geconstateerde daling van de onderdruk. 
Het op de foto duidelijk zichtbare grote vlak kwalificeert als kijkvenster in de zin van 
artikel 43, derde lid, onder i, van het Certificatieschema. 

- Afwijking [nummer] d.d. 7 april 2021 (onderdrukmeting en –registratie) 
[Bezwaarmaker] is van mening dat tezamen met 15288033 sprake is van één 
afwijking. 

- Afwijking [nummer] d.d. 7 april 2021 (vuil gelaatsmasker) 
Het aangetroffen volgelaatsmasker was niet meer in gebruik.  

- Afwijkingen II en III - geen escalatie 
[Bezwaarmaker] heeft tijdig corrigerende maatregelen genomen en deze zijn door 
[de CI] goedgekeurd. 

- Audit d.d. 23 juni 2021 
Primair stelt [bezwaarmaker] zich op het standpunt dat [naam] opdrachtnemer was 
van het project. Aanvankelijk was de beglazingskit als asbestvrij gerapporteerd. 
[Bezwaarmaker] was ter plaatse aanwezig om het werkgebied op te bouwen. Zodra 
[naam] klaar was met het verwijderen van de dubbele beglazing, zou 
[bezwaarmaker] het werkgebied sluiten en aanvangen met de asbestsanering. 
[Bezwaarmaker] is in bezwaar gegaan tegen het boetebesluit van het ministerie van 
SZW d.d. 27 september 2021. De beglazingskit is niet bemonsterd en 
[bezwaarmaker] heeft genoegzaam aangetoond dat de dubbele beglazingskit niet 
asbesthoudend was. De afwijkingen [nummers] kunnen reeds daarom geen stand 
houden. 

- Afwijking [nummer] d.d. 23 juni 2021 (werkwijze niet conform risicoklasse) 
Gelet op alle genomen monsters van de beglazingskit bij dubbele beglazing, het feit 
dat alle monsters asbestvrij zijn bevonden en bij het verwijderen van enkel glas alle 
beglazingskit uit de sponningen is verwijderd, is het risico op vrijkomen van 
asbestvezels nihil, althans hoort sanering middels het kitprotocol (RK 1) te worden 
toegepast. [Naam] weigert echter het asbestinventarisatierapport aan te passen. [De 
CI] is in het geheel niet ingegaan op deze punten. 

- Afwijking [nummer] d.d. 08-09-2021 (toezicht houden) 
[Bezwaarmaker] bestrijdt dat sprake is van een afwijking.  
Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - valt niet in te zien op welke wijze de 
uitvoering van werkzaamheden en inrichting van werktaken niet zodanig zou zijn 
georganiseerd dat de DTA voldoende snel kon ingrijpen in het containment en kon 
optreden bij incidenten of calamiteiten. 

- Afwijking [nummer] d.d. 08-09-2021 (verspreiding van stof) 
[Bezwaarmaker] bestrijdt dat sprake is van een afwijking.  
Zonder nadere toelichting - die ontbreekt - valt niet in te zien op welke wijze 
[bezwaarmaker] onvoldoende bronmaatregelen zou hebben genomen. 
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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 28, eerste lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema  

1. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt ervoor dat voor elk asbestverwijderingswerk 
een DTA wordt benoemd die: 
b. voortdurend toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden waarbij hij 

zijn werktaken zo organiseert, dat hij zo nodig voldoende snel kan ingrijpen in het 
containment en kan optreden bij incidenten of calamiteiten. 

 

Artikel 43, vierde lid, aanhef en onder a en b, van het Certificatieschema 

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. 
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Artikel 70, eerste, tweede en vijfde lid, aanhef en onder b, 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: 
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. Op 8 september 2021 heeft [de CI] bij [bezwaarmaker] een audit op de 
vestigingslocatie uitgevoerd en een tweetal categorie II-afwijkingen van het 
Certificatieschema geconstateerd. 

 
[De CI] heeft eerder een viertal categorie II-afwijkingen geconstateerd. 

In totaal zijn zes afwijkingen binnen één jaar vastgesteld. Op grond hiervan heeft [de 
CI] bij het bestreden besluit van 8 oktober 2021 het procescertificaat van 
[bezwaarmaker] onvoorwaardelijke geschorst voor een termijn van 30 dagen.  

 

Aan de onvoorwaardelijke schorsing heeft [de CI] de volgende categorie II-afwijkingen 
ten grondslag gelegd: 
- afwijking [nummer], geconstateerd op 7 april 2021 en vastgesteld bij besluit van 28 

april 2021 (voorwaardelijke schorsing); 
- afwijking [nummer], geconstateerd op 7 april 2021 en vastgesteld bij besluit van 28 

april 2021 en bij besluit van 3 augustus 2021 (voorwaardelijke schorsing na escalatie); 
- afwijking [nummer], geconstateerd op 7 april 2021 en vastgesteld bij besluit van 28 

april 2021 en bij besluit van 3 augustus 2021 (voorwaardelijke schorsing na escalatie); 
- afwijking [nummer], geconstateerd op 23 juni 2021 en vastgesteld bij besluit van 13 

juli 2021 (voorwaardelijke schorsing);  
- afwijking [nummer], geconstateerd op 8 september 2021 en vastgesteld bij het 

bestreden besluit van 8 oktober 2021; en 
- afwijking [nummer], geconstateerd op 8 september 2021 en vastgesteld bij het 

bestreden besluit van 8 oktober 2021. 
 

2. De afwijkingen [nummers] zijn op 7 april 2021 en op 23 juni 2021 geconstateerd en 
hebben tot de besluiten van 28 april 2021 en (uiteindelijk) 3 augustus 2021 geleid. Tegen 
die besluiten heeft [bezwaarmaker] geen rechtsmiddelen ingesteld, zodat die besluiten 
en de daarbij vastgestelde afwijkingen in rechte vaststaan. [Bezwaarmaker] kan die 
afwijkingen en besluiten in deze bezwaarprocedure niet meer ter discussie stellen. 
 
In deze bezwaarprocedure ligt het bestreden besluit van 8 oktober 2021 tot 
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onvoorwaardelijke schorsing voor en de daarbij vastgestelde, op 8 september 2021 
geconstateerde afwijkingen [nummers]. 

 
3. Afwijking [nummer] d.d. 08-09-2021 (toezicht houden). 
Anders dan [bezwaarmaker] stelt, heeft (de auditor van) [de CI] toegelicht dat uit het op 
ambtseed opgemaakte boeterapport van de ISZW blijkt dat in afwijking van het 
asbestinventarisatierapport en werkplan in de verkeerde risicoklasse (risicoklasse 1 in 
plaats van 2a) is gesaneerd. Van adequaat toezicht houden kon daarom geen sprake 
zijn. 
 

Uit de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 14 december 2020, AWB 20/3192, 
blijkt dat [de CI] zich mag baseren op constateringen van andere toezichthouders. 

 

De commissie concludeert dat [de CI] terecht een afwijking van artikel 28, eerste lid, 
aanhef en onder b, van het Certificatieschema heeft vastgesteld. 
 

4. Afwijking [nummer] d.d. 08-09-2021 (verspreiding van stof). 

Anders dan [bezwaarmaker] stelt, heeft (de auditor van) [de CI] toegelicht dat uit het 
boeterapport van de ISZW blijkt dat tijdens het verwijderen van ruiten uit kozijnen met 
daarin asbesthoudende kit verwerkt geen maatregelen werden genomen om 
verspreiding van stof te voorkomen. 

 

Ook hier concludeert de commissie dat [de CI] terecht een afwijking van artikel 43, 
vierde lid, aanhef en onder a en b, van het Certificatieschema heeft vastgesteld. 

 

5. [De CI] heeft de afwijkingen [nummers] terecht vastgesteld. Nu binnen een periode 
van één jaar na de constatering van een categorie II-afwijking voor de zesde keer een 
categorie II-afwijking is vastgesteld, is [de CI] op grond van artikel 70, vijfde lid, van het 
Certificatieschema bevoegd en gehouden het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
onvoorwaardelijk voor 30 dagen te schorsen. 

 
In wat [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie geen 
bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijkingen zou moeten 
terugschalen of een minder vergaande sanctie zou moeten opleggen.  
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt onder verwijzing naar 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 bezwaar ongegrond is en het bestreden besluit niet 
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hoeft te worden herroepen. Daarom biedt artikel 7:15 van de Awb geen grondslag voor 
de gevraagde proceskostenvergoeding. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 

1. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten; 
2. de gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het 

bezwaar af te wijzen. 
 
Dit advies is gegeven door … 

 
Oisterwijk, 28 maart 2022. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris     de voorzitter  

 


