
Bijlage:  U heeft de brief afhandeling besluit ontvangen, wat betekent dit nu voor u?  
 
De informatie in deze bijlage is indicatief. Voor de exacte inhoud van de sanctieregeling verwijzen wij u naar het 
Certificatieschema voor de Persoonscertificaten en het Certificatieschema voor de procescertificaten. U kunt deze 
downloaden van de website van Ascert (www.ascert.nl) Aan de tekst uit dit document kunnen geen rechten ontleend 
worden.  

 
Een voorwaardelijke schorsing. Wat te doen? 
 
U heeft een voorwaardelijke schorsing van ten hoogste 90 dagen gekregen. Dit betekent dat: 
-  U mag uw werk waarvoor u het persoonscertificaat nodig heeft, blijven uitvoeren; EN 
-   U moet voordat de 90 dagen verstreken zijn, adequate corrigerende maatregelen genomen te hebben.  
 
Wat zijn corrigerende maatregelen? Corrigerende maatregelen zijn acties/maatregelen die u neemt om er voor te zorgen dat de 
fout die u heeft gemaakt in de toekomst niet meer voor zal komen. Een corrigerende maatregel is bijvoorbeeld, door middel van 
een interne audit aantonen dat, de fout niet nogmaals begaan kan worden of het aantoonbaar maken van zaken door middel 
van keuringsbewijzen enz enz. 
Vervolgens stuurt u de corrigerende maatregelen binnen uw schorsingstermijn  naar CKI IBEX.  Daar beoordeelt men of de 
maatregelen afdoende zijn of niet.  
 
De voorwaardelijke schorsing wordt omgezet naar een onvoorwaardelijke schorsing van 30 dagen als: 
-  U geen corrigerende maatregelen neemt of deze zijn niet voldoende adequaat; of 
-  U binnen 1 jaar na de voorwaardelijke schorsing wederom een CAT II afwijking krijgt. 
 

Een onvoorwaardelijke schorsing. Wat te doen? 
 

U ontvangt een onvoorwaardelijke schorsing van 30 dagen. Dit betekent dat: 
 
- U mag uw werk waarvoor u het persoonscertificaat nodig heeft,  NIET meer uitvoeren; EN 
- U moet opnieuw examen doen en slagen voor het persoonscertificaat waarvoor u geschorst bent. 

Uiterlijk twee dagen voor afloop van de schorsing moet u aan de CKI IBEX hebben aangetoond dat u voor dit  
examen bent geslaagd. 
 
Als het niet mogelijk is om binnen 28 dagen examen te doen,  neemt u contact op met CKI IBEX. 

 
De onvoorwaardelijke schorsing wordt omgezet in het definitief intrekken van uw persoonscertificaat als: 

- U niet binnen 28 dagen heeft aangetoond aan CKI IBEX dat u geslaagd bent voor het examen; of 
- U binnen twee jaar na de aanvangsdatum van een onvoorwaardelijke schorsing  opnieuw een onvoorwaardelijke 

schorsing van uw persoonscertificaat krijgt 
 
Bovenstaande zaken kunt u terug vinden in het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 en DTA. 
 

Bezwaarprocedure: 
Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met CKI IBEX. Dit 
kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van CKI IBEX nemen het besluit met u door. Komt u er 
samen niet uit, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen bij de bezwarencommissie van Ascert. 
 
Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit. 
 
Het adres voor het indienen van het bezwaar is:  
 
CI IBEX 
T.a.v. T. Huiskamp 
Nevelgaarde 20-b  
3436 ZZ  
Nieuwegein 
 
Vermeld in het briefhoofd ‘bezwaarschrift’ 
Schijf in uw bezwaarschrift ten minste: 
▪ Uw naam en adres 
▪ De datum van het bezwaarschrift 
▪ Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen 
▪ De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit 
▪ Uw handtekening 
 
Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. 


