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Met verwijzing naar haar adviezen BCA 18007, BCA 19018 en BCA 2105 stelt de 
commissie voorop dat [de CI] bevoegd is om mede op basis van tijdens de 
zienswijzeprocedure nader bekend geworden feiten de afwijking vast te stellen. Deze 
afwijking kan verschillen van de eerder door de auditor en in het voorgenomen besluit 
aangegeven afwijking. Het Certificatieschema en de Awb verzetten zich niet tegen 
aanpassing van de wettelijke grondslag van de afwijking gedurende de procedure. 
Eerst in het besluit wordt de afwijking (definitief) vastgesteld. In bezwaar heeft 
[bezwaarmaker] (opnieuw) de mogelijkheid haar standpunt daarover in te brengen. 

[Bezwaarmaker] stelt met verwijzing naar het advies BCA 2101 en BCA 2102 van de 
commissie dat escalatie in strijd is met artikel 70, derde lid, onder a, van het 
Certificatieschema, omdat de afwijkingen zijn geconstateerd op de projectlocatie door 
de Arbeidsinspectie en niet door [de CI] zelf. [De CI] voert aan dat ten tijde van een 
dergelijk onderzoek de werkzaamheden op de betreffende projectlocatie veelal zijn 
afgerond en dat daarom het uitgevoerde onderzoek wordt verplaatst naar een andere 
locatie. De constateringen zijn echter wel gedaan op de projectlocatie en de 
afwijkingen worden uitgeschreven naar aanleiding van handelingen op de 
projectlocatie. Er is dan ook sprake van een verplaatst onderzoek op de projectlocatie 
en niet van een vestigingsaudit zoals bedoeld in artikel 53 van het Certificatieschema. 
[De CI] verwijst naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van Rechtbank Den 
Haag van 6 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4614. De commissie volgt de uitspraak van 
de voorzieningenrechter. Nu [de CI] tijdens de beoordeling op een projectlocatie drie 
categorie III- afwijkingen heeft geconstateerd, escaleren deze afwijkingen naar een 
categorie II-afwijking. 

 

 

BCA 2209 

 

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 21 januari 2022 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat van [bezwaarmaker] tweemaal, per 
27 en 28 januari 2022, voorwaardelijk geschorst voor 90 dagen. 
 
De procedure 
[De CI] heeft naar aanleiding van het bezwaar een verweerschrift d.d. 19 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. 
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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] stelt dat er geen afwijkingen zijn begaan en voert daartoe de 
volgende gronden van bezwaar aan: 

- Artikel 43, tweede lid / categorie II / werkzaamheden uitgevoerd in afwijking van 
asbestinventarisatierapport 
De werkzaamheden zijn direct gestaakt toen de heer [naam] ontdekte dat de 
situatie afweek van het asbestinventarisatierapport. Het doorgaan met een sanering 
ondanks het aantreffen van niet gerapporteerd asbest valt niet onder artikel 43, 
tweede lid, van het Certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatieschema) maar onder artikel 
42, tweede lid. Nu staat in het bestreden besluit dat de grondslag van het besluit 
wordt gewijzigd van artikel 43, tweede lid, naar artikel 43, tweede lid (bedoeld zal 
zijn artikel 42, tweede lid), maar deze grondslagwijziging is niet mogelijk. Ten 
aanzien van dit laatste feit is geen zienswijzemogelijkheid geboden. Verder is het 
geen andere grondslag, maar een heel ander feit. Ten slotte blijkt nergens uit het 
boeterapport dat [bezwaarmaker] is doorgegaan met saneren na het ontdekken van 
de breuk in het rookgaskanaal. 

- Artikel 36 / categorie III / geen beschrijving vrijmaken buis en geen 
emissiebeperkende bronmaatregelen buis en vinylzeil 
Het is niet verplicht om in het werkplan een beschrijving op te nemen van de wijze 
waarop de stenen schouw wordt verwijderd, omdat voorbereidende 
werkzaamheden als deze buiten het bereik van het Certificatieschema vallen. 
Anders dan in het bestreden besluit wordt gesteld, bevat het werkplan wel degelijk 
een goede beschrijving van de werkzaamheden rond het verwijderen van het 
rookgaskanaal en het vinylzeil. Dit zijn ook werkmethoden om emissie zoveel 
mogelijk te voorkomen. Zo staat in het werkplan dat het rookgaskanaal zo veel 
mogelijk als geheel (derhalve zonder breuk) moet worden verwijderd. Dit is conform 
de voorkeursvolgorde van artikel 43, vierde lid, van het Certificatieschema. Het 
vinylzeil wordt in aparte delen verwijderd, omdat dit de beste werkmethode is, die 
overigens ook altijd bij dit soort vloerzeilen wordt toegepast. 

- Artikel 44, eerste lid / categorie III / niet zo spoedig mogelijk verpakken 
Het ging om kleine stukjes asbest die evident voor de asbestverwijdering waren 
losgekomen. Dat blijkt hieruit dat de stukjes onder de stucloper zaten die de vloer 
vormde van het containment. Het asbestinventarisatierapport maakt geen melding 
van losse stukjes asbest die eerder zijn vrijgekomen. Daarop had de opdracht van 
[bezwaarmaker] dan ook geen betrekking. Deze losse stukjes asbest vielen daarom 
buiten de werkzaamheden van [bezwaarmaker] en [bezwaarmaker] heeft daar ook 
geen activiteiten aan verricht. 

- Artikel 45, derde lid, onder a / categorie III / niet gereed voor eindbeoordeling 
De stukjes asbest kwamen niet het werkgebied. Het is aan [de CI] om het tegendeel 
te bewijzen. De stukjes asbest bevonden zich buiten het containment.  

- Geen escalatie categorie III-afwijkingen 
Escalatie van de drie categorie III-afwijkingen naar een categorie II-afwijking is in 
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strijd met de regels. De afwijkingen zijn geconstateerd door de Arbeidsinspectie en 
niet door [de CI] zelf. Gewezen wordt op de adviezen van de Bezwarencommissie 
Ascert met kenmerk BCA 2101 en BCA 2102. 

 

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

 

Artikel 36 van het Certificatieschema 

Het asbestverwijderingsbedrijf stelt voor het begin van het asbestverwijderingswerk 
een werkplan op dat is toegespitst op de uit te voeren 
asbestverwijderingswerkzaamheden:  

a. dat voldoet aan de eisen uit artikel 4.50, vierde lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit;  

b. waarin de beschreven verwijderingstechnieken overeenkomen met die uit het 
asbestinventarisatierapport; en  

c. waarin de best bestaande technieken om emissie van asbestvezels naar de lucht 
zoveel mogelijk te voorkomen zijn beschreven en hoe deze worden toegepast 

 

Artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema 

2. Het asbestverwijderingsbedrijf voert geen werkzaamheden aan het asbestverdachte 
materiaal uit totdat het asbestinventarisatierapport daartoe is bijgewerkt en het 
werkplan hierop is aangepast. 

 

Artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema 

1. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt ervoor dat:  
a. het asbesthoudende materiaal zo spoedig mogelijk wordt verpakt. 

 

Artikel 45, derde lid, aanhef en onder a, van het Certificatieschema 

3. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er voor dat de DTA controleert en waarborgt 
dat:  
a. het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling door de inspectie-instelling. 

 

Artikel 70, eerste, tweede, derde lid, aanhef en onder a, 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 
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. 

3. Bij het toepassen van het eerste en tweede lid worden de volgende verzwaringen 
toegepast:  
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a. indien de certificerende instelling tijdens de beoordeling op een projectlocatie 
drie of meer afwijkingen uit categorie III dan wel categorie IV constateert, worden 
deze drie of meer afwijkingen beschouwd als zijnde één afwijking uit de 
naastgelegen zwaardere categorie 

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

 

De beoordeling  

1. Op 12 juli 2021 heeft de Inspectie SZW een controle uitgevoerd bij de 
asbestverwijdering door [bezwaarmaker] aan [adres]. Daarbij is het volgende 
geconstateerd: 

- Bij voorbereidende werkzaamheden is de gemetselde schouw rondom het AC 
rookgaskanaal gesloopt. Hierbij zijn asbesthoudende restanten van de AC 
rookgaskanaal weggeveegd / weggeschept en elders in de ruimte neer gegooid. 
Conform het inventarisatierapport en werkplan dienen werkzaamheden aan het AC 
rookgaskanaal in containment te worden uitgevoerd. Hieraan is niet voldaan. 

- In het werkplan is geen beschrijving opgenomen voor het vrijhakken van de buis 
(bron 8-M05). Naast het ontbreken van een verwijderingsmethode voor bron 8-M05 
zijn er ook geen emissiebeperkende bronmaatregelen omschreven voor de 
verwijdering van bron 8-M05(AC buis rookgaskanaal) en bron 7-M04 (vinylzeil). 

- In het voormalige CV-hok waar bron 4-M03 en bron 1-M02 (vlakke plaat) waren 
gesaneerd, zijn ter plaatse waar de vloer tegen het knieschot liep kleine brokstukjes 
plaatmateriaal aangetroffen. Bij het verder wegnemen van de stucloper is even eens 
een brokstukje plaatmateriaal aangetroffen. Gelet op de structuur van dit 
plaatmateriaal betrof het vermoedelijk resten van de eerder in deze ruimte 
gesaneerde asbesthoudende toepassingen. Uit analyseresultaten blijkt dat het 
materiaal asbesthoudend is en overeenkomt met de gesaneerde bronnen. Bij de 
sanering in het voormalige CV-hok zijn restanten van de verwijderde toepassingen 
niet zo spoedig mogelijk verpakt. 

- Deze brokstukjes hadden voorafgaande aan de eindbeoordeling door de DTA 
opgemerkt moeten worden. De DTA heeft niet goed gecontroleerd / onvoldoende 
gewaarborgd dat het containment in het voormalige CV-hok gereed was voor 
eindbeoordeling op 8 juli 2021. 

 

Op 7 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 respectievelijk de artikelen 
42, tweede lid, 45, derde lid, onder a, 44, eerste lid, onder a, en 36, onder a, van het 
Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit het certificaat van 
[bezwaarmaker] tweemaal, per 27 en 28 januari 2022, voorwaardelijk geschorst voor 90 
dagen. 

 

2. Categorie II / artikel 42, tweede lid, van het Certificatieschema / werkzaamheden 
uitgevoerd in afwijking van asbestinventarisatierapport. 
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De Inspectie SZW heeft vastgesteld dat bij voorbereidende werkzaamheden de 
gemetselde schouw rondom het AC rookgaskanaal is gesloopt. Hierbij zijn 
asbesthoudende restanten van de AC rookgaskanaal weggeveegd / weggeschept en 
elders in de ruimte neergegooid. Conform het inventarisatierapport en werkplan 
dienen werkzaamheden aan het AC rookgaskanaal in containment te worden 
uitgevoerd. Hieraan is niet voldaan. 

 
[De CI] heeft deze feiten in eerste instantie aangemerkt als een afwijking van artikel 43, 
tweede lid, van het Certificatieschema. Naar aanleiding van het zienswijzeonderzoek 
heeft [de CI] geoordeeld dat een afwijking van artikel 42, tweede lid, van het 
Certificatieschema in deze situatie passender is. 

 

Met verwijzing naar haar adviezen BCA 18007, BCA 19018 en BCA 2105 stelt de 
commissie voorop dat [de CI] bevoegd is om mede op basis van tijdens de 
zienswijzeprocedure nader bekend geworden feiten de afwijking vast te stellen. Deze 
afwijking kan verschillen van de eerder door de auditor en in het voorgenomen besluit 
aangegeven afwijking. Het Certificatieschema en de Awb verzetten zich niet tegen 
aanpassing van de wettelijke grondslag van de afwijking gedurende de procedure. 
Eerst in het besluit wordt de afwijking (definitief) vastgesteld. In bezwaar heeft 
[bezwaarmaker] (opnieuw) de mogelijkheid haar standpunt daarover in te brengen. 

 

[Bezwaarmaker] stelt dat de werkzaamheden direct zijn gestaakt toen de heer [naam] 
ontdekte dat de situatie afweek van het asbestinventarisatierapport. Nergens blijkt uit 
het boeterapport dat [bezwaarmaker] is doorgegaan met saneren na het ontdekken 
van de breuk in het rookgaskanaal.  

 

De commissie volgt [bezwaarmaker] in haar standpunt dat uit het boeterapport van de 
Inspectie SZW niet valt op te maken dat [bezwaarmaker] is doorgegaan met saneren 
na het ontdekken van de breuk in het rookgaskanaal. De heer [naam] heeft verklaard 
dat de werkzaamheden direct zijn gestaakt toen hij kleine brokstukjes van de AC buis 
zag liggen en ontdekte dat de situatie afweek van het asbestinventarisatierapport. [De 
CI] heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt. De gestelde afwijking van artikel 42, 
tweede lid, van het Certificatieschema is niet komen vast te staan. 

 

3. Artikel 36 / categorie II / geen beschrijving vrijmaken buis en geen 
emissiebeperkende bronmaatregelen buis en vinylzeil 

 

Op grond van artikel 36, onder a, van het Certificatieschema stelt het 
asbestverwijderingsbedrijf voor het begin van het asbestverwijderingswerk een 
werkplan op dat is toegespitst op de uit te voeren 
asbestverwijderingswerkzaamheden. 

 

[De CI] bevestigt dat het slopen van de schouw onder de voorbereidende 
werkzaamheden valt en dat hiervoor geen afwijking kan worden uitgeschreven. 
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De afwijking ziet op de toegepaste verwijderingsmethode. Conform artikel 43, vierde 
lid, onder b, van het Certificatieschema dient er bij de verwijdering van het 
asbesthoudend materiaal emissie zoveel mogelijk te worden voorkomen door onder 
andere het nemen van bronmaatregelen. In het werkplan waren geen 
emissiebeperkende bronmaatregelen omschreven voor de verwijdering van de buis in 
het rookgaskanaal en het vinylzeil. [De CI] stelt dat hieruit volgt dat niet voldaan is aan 
de eis die voortvloeit uit artikel 36 sub a van het Certificatieschema.  

 

Dat in het werkplan staat beschreven dat het rookgaskanaal zo veel mogelijk als 
geheel (dus zonder breuk) moet worden verwijderd, verandert niets aan het feit dat er 
geen emissiebeperkende bronmaatregelen zijn omschreven. Dat het vinylzeil altijd in 
aparte delen wordt verwijderd, omdat dit volgens Certificaathouder de beste 
werkmethode is, maakt ook niet dat voldaan is aan het vereiste om emissie zoveel 
mogelijk te voorkomen. Met deze formulering in het werkplan wordt bevestigd dat er 
breuk zou optreden en daarom bronmaatregelen dienden te worden getroffen.  

 

[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 36 van het Certificatieschema 
vastgesteld. 

 
4. Artikel 44, eerste lid / categorie III / niet zo spoedig mogelijk verpakken 

 
Tijdens de controle op 12 juli 2021 heeft de Inspectie SZW in het voormalige CV-hok 
waar bron 4-M03 en bron 1-M02 (vlakke plaat) waren gesaneerd ter plaatse waar de 
vloer tegen het knieschot liep kleine brokstukjes plaatmateriaal aangetroffen. Bij het 
verder wegnemen van de stucloper is eveneens een brokstukje plaatmateriaal 
aangetroffen. Gelet op de structuur van dit plaatmateriaal betrof het vermoedelijk 
resten van de eerder in deze ruimte gesaneerde asbesthoudende toepassingen. Uit 
analyseresultaten blijkt dat het materiaal asbesthoudend is en overeenkomt met de 
gesaneerde bronnen.  

 

Andres dan [bezwaarmaker] stelt, staat hiermee naar het oordeel van de commissie 
voldoende vast dat de stukjes asbest uit het werkgebied kwamen en afkomstig waren 
van de werkzaamheden. Gelet op de structuur van dit plaatmateriaal betrof het 
vermoedelijk resten van de eerder in deze ruimte gesaneerde asbesthoudende 
toepassingen. Uit de analyseresultaten bleek dat het materiaal asbesthoudend was en 
overeenkwam met de gesaneerde bronnen. 

Bij de sanering in het voormalige CV-hok zijn restanten van de verwijderde 
toepassingen niet zo spoedig mogelijk verpakt. 

 

[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 44, eerste lid, van het Certificatieschema 
vastgesteld. 

 

5. Artikel 45, derde lid, onder a / categorie III / niet gereed voor eindbeoordeling 
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Verder geldt dat de brokstukjes voorafgaande aan de eindbeoordeling door de DTA 
hadden moeten worden opgemerkt. De DTA heeft niet goed gecontroleerd / 
onvoldoende gewaarborgd dat het containment in het voormalige CV-hok gereed was 
voor eindbeoordeling op 8 juli 2021. 

 

[De CI] heeft terecht een afwijking van artikel 45, derde lid, onder a, van het 
Certificatieschema vastgesteld. 

 

6. Escalatie categorie III-afwijkingen op grond van artikel 70, derde lid, onder a, van het 
Certificatieschema. 
 

Omdat tijdens de kantooraudit op 7 december 2021 drie categorie III-afwijkingen zijn 
vastgesteld, stelt [de CI] dat deze afwijkingen op grond van 70, derde lid, onder a, van 
het Certificatieschema escaleren naar een categorie II-afwijking.  
 

[Bezwaarmaker] stelt met verwijzing naar het advies BCA 2101 en BCA 2102 van de 
commissie dat escalatie in strijd is met artikel 70, derde lid, onder a, van het 
Certificatieschema, omdat de afwijkingen zijn geconstateerd op de projectlocatie door 
de Arbeidsinspectie en niet door [de CI] zelf. 

 

[De CI] voert aan dat ten tijde van een dergelijk onderzoek de werkzaamheden op de 
betreffende projectlocatie veelal zijn afgerond en dat daarom het uitgevoerde 
onderzoek wordt verplaatst naar een andere locatie. De constateringen zijn echter wel 
gedaan op de projectlocatie en de afwijkingen worden uitgeschreven naar aanleiding 
van handelingen op de projectlocatie. Er is dan ook sprake van een verplaatst 
onderzoek op de projectlocatie en niet van een vestigingsaudit zoals bedoeld in artikel 
53 van het Certificatieschema.  

[De CI] verwijst naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van Rechtbank Den 
Haag van 6 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4614, waarin is overwogen: 

“Verweerster is naar het oordeel van de voorzieningenrechter op dit punt dan ook 
terecht afgeweken van het advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert. Dat de 
afwijkingen niet door (de auditor van) verweerster tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden op een projectlocatie zijn geconstateerd, doet niet af aan de 
bevoegdheid van verweerster om na eigen onderzoek handhavend op te treden in 
een situatie als deze waarbij een toezichthoudende overheidsinstelling melding 
maakt van stillegging van werkzaamheden. Als de redenering van de commissie en 
eiseres moet worden gevolgd dan zou artikel 70, vijfde lid, aanhef en onder a, van 
het Certificatieschema alleen kunnen worden toegepast als (een auditor van) 
verweerster zelf op een projectlocatie afwijkingen ziet. Het zou betekenen dat 
verweerster een melding moet onderzoeken, maar niet handhavend mag optreden 
als uit onderzoek blijkt dat sprake is van drie of meer categorie II afwijkingen. Dat is 
niet in lijn met het doel van de asbestregelgeving.” 

 



 

 

 

 

 

 

        Advies BCA 2209 

                                                                           Pagina 8 van 9 

De commissie volgt de uitspraak van de voorzieningenrechter. Nu [de CI] tijdens de 
beoordeling op een projectlocatie drie categorie III- afwijkingen heeft geconstateerd, 
escaleren deze afwijkingen naar een categorie II-afwijking. 

 

7. De commissie komt tot de conclusie dat de afwijking van artikel 42, tweede lid, van 
het Certificatieschema niet is komen vast te staan. Voor zover het bestreden besluit en 
de voorwaardelijke schorsing van 90 dagen daarop zijn gebaseerd, dienen deze te 
worden herroepen middels intrekking. 
 
De afwijkingen van de artikelen 45, derde lid, onder a, 44, eerste lid, onder a, en 36, 
onder a, van het Certificatieschema zijn terecht vastgesteld. Deze afwijkingen 
escaleren naar een categorie II-afwijking. [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 afwijkingen 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 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] tweemaal voorwaardelijk is geschorst deels moet 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 € 
541,- (gewichtsfactor 1). 

 
Dit resulteert in een totaalbedrag van € 1.082,- 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. 
 

Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 

1. het bezwaar (deels) gegrond te verklaren; 
2. het bestreden besluit voor zover het is gebaseerd op de afwijking van artikel 42, 

tweede lid, van het Certificatieschema, te herroepen middels intrekking; 
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3. het bestreden besluit, voor zover het is gebaseerd op de afwijkingen van de artikelen 
45, derde lid, onder a, 44, eerste lid, onder a, en 36, onder a, van het 
Certificatieschema, in stand te laten; en 

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

 
Dit advies is gegeven door ... 

 
Moergestel, 8 november 2022. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 

de secretaris     de voorzitter 


