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Op grond van artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa moet het 
asbestverwijderingsbedrijf verzekerd zijn tegen wettelijke 
aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn werkzaamheden. 
Naar het oordeel van de commissie betekent dit artikellid dat het 
asbestverwijderingsbedrijf een verzekeringsovereenkomst moet hebben 
afgesloten tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien 
uit zijn asbestverwijderingswerkzaamheden. Het artikellid stelt verder 
geen eisen aan de verzekeringsovereenkomst. Blijkens de toelichting op 
artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa gaat de regelgever ook uit van een 
aansprakelijkheidsverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en dat 
deze verzekering reeds op grond van paragraaf 7.4 van SC-530 verplicht 
was gesteld.  
Artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa laat geen ruimte voor de 
interpretatie die [bezwaarde] hieraan geeft, namelijk dat verzekering van 
de risico’s ook op andere wijze kan geschieden dan door middel van een 
verzekeringsovereenkomst. 
 
 
BCA 17011 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarde] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 2 oktober 2017 bezwaar namens [bezwaarde] 
tegen het besluit van 22 augustus 2017 (met kenmerk [nummer]) van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat met nummer [nummer] van 
[bezwaarde] voorwaardelijk geschorst. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 10 november 2017 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
1 december 2017 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. 
 
  



blad 2 
 

 

De gronden van bezwaar 
[Bezwaarde] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- [De CI] heeft in de voorbereiding van het besluit niet meegewogen dat bij 

eerdere audits door (de voorganger van deze [CI]) is geconstateerd dat 
[bezwaarde] adequaat verzekerd was voor haar dienstverlening en dus ook voor 
asbestgerelateerde dienstverlening. De verzekeringen zijn sindsdien nimmer 
gewijzigd. Uit de verzekeringspolis volgde toen reeds dat asbestgerelateerde 
dienstverlening was uitgesloten van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 
Door dit niet mee te nemen in de voorbereiding van het besluit, heeft [de CI] in 
strijd gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel. 

- Tot op heden heeft [bezwaarde] geen enkele verzekeraar bereid kunnen vinden 
om asbestgerelateerde dienstverlening te verzekeren. Derhalve heeft zij ervoor 
zorggedragen dat zij over voldoende financieel draagvlak beschikte om eventuele 
aansprakelijkheid uit eigen middelen te voldoen. Zulks is ook niet in strijd met de 
Arbeidsomstandighedenregeling. Deze feiten zijn ten onrechte niet meegewogen, 
zodat terzake geen gedegen belangenafweging ten grondslag is gelegd aan het 
besluit. 

- Uit artikel 24, zesde lid, van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) volgt 
niet dat het asbestverwijderingsbedrijf de risico’s die voortvloeien uit zijn 
werkzaamheden dient te verzekeren bij een (erkende) schadeverzekeraar en dat 
verzekering van die risico’s niet op andere wijze kan geschieden. 
[Bezwaarde] heeft haar risico’s en wettelijke aansprakelijkheden uit 
asbestgerelateerde dienstverlening wel degelijk verzekerd als bedoeld in artikel 
24, zesde lid, van Bijlage XIIIa. [Bezwaarde] heeft voldoende financieel draagvlak 
om deze risico's te voldoen uit eigen middelen. [bezwaarde] heeft deze mogelijke 
aansprakelijkheden ingecalculeerd als bedrijfsrisico’s en beschikt over afdoende 
financiële middelen om eventuele aanspraken te voldoen / vergoeden.  

- [Bezwaarde] heeft nu als corrigerende maatregel een verzekering afgesloten met 
een dusdanig hoog eigen risico dat de schade alsnog voor eigen rekening komt. 
Zij dient uit hoofde van deze verzekering nog steeds te beschikken over 
voldoende financieel draagvlak om geleden schade te vergoeden. Schade van 
derden is thans op dezelfde wijze verzekerd als ten tijde van het bestreden 
besluit. Gelet op het feit dat [de CI] de genomen corrigerende maatregel heeft 
goedgekeurd, moet hieruit worden geconcludeerd dat het voldoende is dat het 
asbestverwijderingsbedrijf ervoor zorgdraagt dat het over voldoende financiële 
middelen voor eventuele aansprakelijkstellingen van derden beschikt.  

- Uit de toelichting op artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa volgt dat de 
aansprakelijkheidsregeling voorheen stond in paragraaf 7.4 van het 
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat 
Asbestverwijdering (SC-530). Op grond van paragraaf 7.4 van SC-530 moest het 
bedrijf voor haar dienstverlening adequaat verzekerd zijn. Gelet op het feit dat uit 
de toelichting op artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa volgt dat de wetgever 
klaarblijkelijk aansluiting heeft willen zoeken bij de oude regeling, moet hieruit 
worden geconcludeerd dat ook voor de nieuwe regeling moet worden 
aangenomen dat het asbestverwijderingsbedijf slechts adequaat dient te zijn 
verzekerd tegen risico’s die voortvloeien uit haar werkzaamheden.  
Wat precies onder een adequate verzekering moet worden verstaan, wordt niet 
nader omschreven. Hieruit moet worden geconcludeerd dat het 
asbestverwijderingsbedrijf zelf bepaalt op welke wijze het risico’s wenst te 
verzekeren. Uit de toelichting volgt op geen enkele wijze dat verzekeren tegen 
wettelijke aansprakelijkheid uitsluitend mogelijk is bij een erkende 
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schadeverzekeraar. Het besluit rust op een onjuiste lezing van de 
Arbeidsomstandighedenregeling.  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het asbestverwijderingsbedrijf is 
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn 
werkzaamheden. 
 
In artikel 23, eerste lid, van het Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van 
en Toezicht op certificerende instellingen die Procescertificaten Asbestinventarisatie 
en Procescertificaten Asbestverwijdering afgeven (Bijlage XIIIe) is bepaald dat, 
indien de certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan of één meer bepalingen 
uit Bijlage XIIIa, sprake is van een afwijking en het procescertificaat van de 
certificaathouder door de certificerende instelling wordt ingetrokken, 
onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen, voorwaardelijk geschorst voor ten 
hoogste 90 dagen of de certificerende instelling geeft de certificaathouder een 
waarschuwing. 
Het tweede lid van artikel 23 bepaalt dat de certificerende instelling bij het 
toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals 
opgenomen in bijlage 1. Het niet voldoen aan artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa 
is een categorie II-afwijking. 
Op grond van artikel 23, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 
geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-afwijking. 
 
De beoordeling  
1. Op 3 juli 2017 heeft [de CI] bij [bezwaarde] een kantooraudit uitgevoerd. Daarbij 
is door de auditor geconstateerd dat het asbestverwijderingsbedrijf niet is verzekerd 
tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn 
werkzaamheden. [Bezwaarde] heeft een verzekering afgesloten via [tussenpersoon] 
(polisnummer [nummer]), waarbij asbestgerelateerde dienstverlening is uitgesloten.  
 
[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 24, zesde lid, van 
Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit van 22 augustus 2017 het 
procescertificaat van [bezwaarde] voorwaardelijk geschorst. 
 
2. Op grond van artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa moet het 
asbestverwijderingsbedrijf verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid voor 
risico’s die voortvloeien uit zijn werkzaamheden. 
 
Naar het oordeel van de commissie betekent dit artikellid dat het 
asbestverwijderingsbedrijf een verzekeringsovereenkomst moet hebben afgesloten 
tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn 
asbestverwijderingswerkzaamheden. Het artikellid stelt verder geen eisen aan de 
verzekeringsovereenkomst. 
 
In de toelichting op artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa (Staatscourant 2016, nr. 
64906, p. 56) staat: “Het zesde lid inzake een aansprakelijkheidsverzekering stond 
in paragraaf 7.4 van de oude bijlage XIIIb.” 
Paragraaf 7.4 van bijlage XIIIb (SC-530) luidde: “Het bedrijf dient voor haar 
dienstverlening adequaat verzekerd te zijn'.  
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Blijkens de toelichting op artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa gaat de regelgever 
ook uit van een aansprakelijkheidsverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en 
dat deze verzekering reeds op grond van paragraaf 7.4 van SC-530 verplicht was 
gesteld.  
 
Het feit dat de voorganger van [deze CI] bij eerdere audits heeft geconstateerd dat 
[bezwaarde] adequaat verzekerd was voor haar dienstverlening en dus ook voor 
asbestgerelateerde dienstverlening, terwijl de verzekeringen sindsdien nimmer zijn 
gewijzigd en uit de verzekeringspolis toen reeds volgde dat asbestgerelateerde 
dienstverlening was uitgesloten, doet aan de vastgestelde afwijking van artikel 24, 
zesde lid, van Bijlage XIIIa niet af. Deze omissie in de handhaving van destijds staat 
aan handhaving nu niet in de weg. Van strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel is 
geen sprake. 
 
Artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa laat geen ruimte voor de interpretatie die 
[bezwaarde] hieraan geeft, namelijk dat verzekering van de risico’s ook op andere 
wijze kan geschieden dan door middel van een verzekeringsovereenkomst. 
[Bezwaarde] stelt dat zij voldoende financieel draagvlak heeft om deze risico's te 
voldoen uit eigen middelen. [Bezwaarde] heeft deze mogelijke aansprakelijkheden 
ingecalculeerd als bedrijfsrisico’s en beschikt over afdoende financiële middelen om 
eventuele aanspraken te voldoen / vergoeden. Daarmee zou voldoende zekerheid 
zijn gesteld voor de risico’s uit asbestverwijderingswerkzaamheden. 
[De CI] stelt dat [bezwaarde] tijdens het zienswijzeonderzoek niet heeft aangetoond 
dat zij over een vast (en daarmee verzekerd) financieel draagvlak beschikte dat 
alleen beschikbaar was om eventuele aansprakelijkheid uit eigen middelen te 
voldoen (bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie).  
 
De stelling van [bezwaarde] dat geen enkele verzekeraar bereid is om 
asbestgerelateerde dienstverlening te verzekeren, mist feitelijke grondslag. 
[Bezwaarde] heeft als corrigerende maatregel reeds hiervoor een verzekering 
afgesloten bij [naam verzekeraar]. 
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat het 
geconstateerde feit een afwijking van artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa 
oplevert. 
 
[De CI] is daarom bevoegd en op grond van artikel 23, zevende lid, van Bijlage 
XIIIe gehouden het procescertificaat van [bezwaarde] voorwaardelijk te schorsen. 
Voor een belangenafweging, zoals [bezwaarde] wil, biedt Bijlage XIIIe geen ruimte. 
 
3. Op grond van artikel 26, eerste lid, van Bijlage XIIIe kan de certificerende 
instelling afwijken van de bepalingen in deze bijlage en bijlage 1, indien naar haar 
oordeel een strikte toepassing daarvan voor één of meer belanghebbenden 
gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in 
verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen, dan wel zou leiden tot 
onbillijkheden van zwaarwegende aard. 
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In hetgeen [bezwaarde] heeft aangevoerd en ook overigens ziet de commissie geen 
bijzondere omstandigheden op grond waarvan [de CI] de afwijking zou moeten 
terugschalen en een lagere of geen sanctie zou moeten opleggen. Voor een 
belangenafweging, zoals [bezwaarde] wil, biedt Bijlage XIIIe geen ruimte. 
 
De proceskosten 
[Bezwaarde] verzoekt om een vergoeding van de proceskosten toe te kennen. 
 
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 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, 6 december 2017. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      

 


