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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. Evenals in haar advies BCA 2202 volgt de 
commissie de Afdeling hierin. Dit betekent dat de bestreden beslissing voor zover 
daarin 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 volgt [de CI] in haar standpunt dat het nemen van de bronmaatregel 
van bevochtiging los staat van de weersomstandigheden. Bevochtiging door regen is 
ook niet controleerbaar. Het is aan de asbestverwijderaar om bronmaatregelen te 
nemen. Door dit niet te doen is [bezwaarmaker] afgeweken van artikel 43, vierde lid, 
aanhef en onder b, van het Certificatieschema. 

 

 

BCA 2207 

 

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 2 maart 2022 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 26 januari 2022 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing 
gegeven en het certificaat van [bezwaarmaker] per 26 januari 2022 voorwaardelijk 
geschorst voor 90 dagen. 
 
De procedure 
[De CI] heeft naar aanleiding van het bezwaar een verweerschrift d.d. 12 juli 2022 
ingebracht. 

 

Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 7 
oktober 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.  
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Volgens artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke 
beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke 
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 het bestreden besluit aan [bezwaarmaker] een 
formele waarschuwing heeft gegeven en het certificaat van [bezwaarmaker] 
voorwaardelijk heeft geschorst. 
 
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 tot 
schorsing zijn en dat deze waarschuwingen daarom geen besluit zijn.  
 
Evenals in haar adviezen BCA 2202 en BCA 2205 volgt de commissie de Afdeling hierin. 
Dit betekent dat de bestreden beslissing voor zover daarin een formele waarschuwing 
is gegeven geen besluit is waartegen bezwaar kan worden gemaakt. 
 
[Bezwaarmaker] stelt dat wel een rechtsgevolg aan de formele waarschuwing is 
verbonden, namelijk de verplichting om een corrigerende maatregel te nemen. Zonder 
formele waarschuwing is een corrigerende maatregel volgens [bezwaarmaker] niet 
verplicht. 
 
De commissie volgt [bezwaarmaker] niet in haar standpunt. De verplichting om een 
corrigerende maatregel of herstelmaatregel te nemen is gekoppeld aan de conclusie 
van de CI dat een afwijking is geconstateerd en niet aan de gegeven formele 
waarschuwing. Verwezen wordt naar de artikelen 5 en 71 van het Certificatieschema. 
Ook zonder formele waarschuwing is een corrigerende maatregel of herstelmaatregel 
verplicht. 
 
Pas als het certificaat (voorwaardelijke) wordt geschorst of ingetrokken, 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 bestreden beslissing voor zover een formele 
waarschuwing is gegeven, geen rechtsgevolg heeft en om die reden geen besluit is in 
de zin van artikel 1:3 van de Awb. Het bezwaar hiertegen is niet-ontvankelijk. De 
bezwaargronden gericht tegen de formele waarschuwing worden daarom niet 
inhoudelijk behandeld. 
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Voor zover het bezwaarschrift is gericht tegen de opgelegde voorwaardelijke 
schorsing, voldoet het aan de eisen die de Awb ten aanzien van de ontvankelijkheid 
stelt, zodat het bezwaar daartegen ontvankelijk is. 
 

De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] stelt dat artikel 43, vierde lid, van het Certificatieschema niet is 
overtreden en voert daartoe de volgende gronden van bezwaar aan: 

- Het regende op 2 november 2021 fors, zodat alles doorweekt was. Het toevoegen van 
extra water zou geen enkele meerwaarde hebben en diende geen rationeel doel 
(het voorkomen van vezelemissie).  

- Er is geen asbesthoudende stof vrijgekomen; de stof die vrijkwam was van het beton 
en dat is niet asbesthoudend. 

- Bitumen en lodoriet slabben kunnen bij bewerkingen als hier aan de orde geen 
asbestvezels emitteren. Zij kunnen ook niet breken in de zin van artikel 43, vierde lid, 
onder a en b, van het Certificatieschema. 

- De bitumen achter de lodoriet slabben werden met de frees verwijderd die wel een 
bronafzuiging had.  

 

Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema. 

 

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; 

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 en zevende 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 
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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. 

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

 

De beoordeling  

1. Op 2 november 2021 heeft de Inspectie SZW een controle uitgevoerd bij de 
asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan de [adres]. Daarbij is geconstateerd dat – 
voor zover hier van belang – bij de verwijdering van de als asbesthoudend 
geïnventariseerde afsmeerlaag / lodorietstroken geen preventieve en bronmaatregelen 
werden toegepast, waardoor de emissie van asbest niet zoveel mogelijk werd 
voorkomen. De lodorietstroken werden verwijderd / afgestoken met behulp van een 
klophamer / kangoo en kwamen niet altijd in zijn geheel los. Meermaals trad er breuk 
op. Ook werd met de beitel de onderliggende lijmlaag bewerkt en het beton geraakt. 
Tijdens het proces was stofontwikkeling zichtbaar op de plek waar de beitel van de 
klophamer / kangoo de toepassing raakte. 

 

Op 21 december 2021 heeft [de CI] hierover bij [bezwaarmaker] een kantooraudit 
uitgevoerd. Tijdens de audit heeft de auditor dezelfde constateringen gedaan als de 
Inspectie SZW. 

 

[De CI] heeft de geconstateerde feiten als afwijkingen van artikel 43, vierde lid, aanhef 
en onder b, van het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit het 
certificaat van [bezwaarmaker] per 9 februari 2022 voorwaardelijk geschorst voor 90 
dagen. 

 

2. Categorie II / artikel 43, vierde lid, onder b, van het Certificatieschema / 
bronmaatregelen. 
 

In artikel 43, vierde lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema is bepaald dat bij 
verwijdering van asbesthoudend materiaal emissie van asbest zoveel mogelijk wordt 
voorkomen door bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder geval daar waar mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van demontage waardoor breuk van een asbesttoepassing 
wordt voorkomen en daar waar breuk van een asbesttoepassing niet kan worden 
voorkomen wordt bronafzuiging of bevochtiging toegepast. 

 

Vaststaat dat [bezwaarmaker] geen bevochtiging heeft toegepast. Volgens 
[bezwaarmaker] was dat niet nodig, omdat alles al doorweekt was door de regen. 

 

In het Auditbevindingen Rapport d.d. 21 december 2021 wordt bevestigd dat de 
weersomstandigheden vochtig waren en het wegdek vochtig was. De toepassing 
bevond zich onder de overstek van het dak en de gevel van het pand en de te 
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verwijderen toepassingen zagen er droog uit. In het werkplan was opgenomen dat 
bronmaatregelen moesten worden genomen, stofzuigen of nat houden. 

 

De commissie volgt [de CI] in haar standpunt dat het nemen van de bronmaatregel van 
bevochtiging los staat van de weersomstandigheden. Bevochtiging door regen is ook 
niet controleerbaar. Het is aan de asbestverwijderaar om bronmaatregelen te nemen. 
Door dit niet te doen is [bezwaarmaker] afgeweken van artikel 43, vierde lid, aanhef en 
onder b, van het Certificatieschema. 

 

4. Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat de tijdens de 
audit op 21 december 2021 geconstateerde feiten afwijkingen van artikel 43, vierde lid, 
aanhef en onder b, van het Certificatieschema opleveren.  
  
[De CI] is daarom op grond van artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema 
bevoegd en gehouden het certificaat van [bezwaarmaker] voorwaardelijk te schorsen. 
 
In wat [bezwaarmaker] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie geen 
bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijking zou moeten 
terugschalen of geen sanctie zou moeten opleggen.  
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om vergoeding van de proceskosten voor deze 
bezwaarschriftenprocedure 
 
Op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb worden de proceskosten in verband 
met de behandeling van het bezwaar uitsluitend vergoed voor zover het bestreden 
besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.  
 
Uit het vorenstaande volgt dat het bezwaar deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond 
is en het bestreden besluit niet 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 tegen het besluit voor zover een formele waarschuwing is gegeven niet-
ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaar tegen het besluit voor zover een voorwaardelijke schorsing is opgelegd 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten; 

3. de gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het 
bezwaar af te wijzen. 

 
Dit advies is gegeven door ... 

 
Moergestel, 8 november 2022. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris     de voorzitter 


