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Artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa betekent dat het 
asbestinventarisatiebedrijf een verzekeringsovereenkomst moet hebben 

afgesloten tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die 
voortvloeien uit zijn asbestinventarisatiewerkzaamheden. Het artikellid 

stelt verder geen eisen aan (de inhoud van) de 
verzekeringsovereenkomst. Zoals de commissie in haar advies BCA 17011 
over het gelijkluidende artikel 24, zesde lid, van Bijlage XIIIa voor 

asbestverwijderingsbedrijven heeft overwogen, geldt ook hier dat artikel 
6, zesde lid, van Bijlage XIIIa geen ruimte laat voor de interpretatie dat 

verzekering van de risico’s ook op andere wijze kan geschieden dan door 
middel van een verzekeringsovereenkomst.  Voor het begrip verzekering 
dient te worden aangesloten bij artikel 7:925, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek 
Het feit dat de voorganger van [de CI] bij eerdere audits de 

verzekeringspolissen wel heeft geaccepteerd en uit die polissen toen 
reeds volgde dat asbestgerelateerde dienstverlening was uitgesloten, doet 
aan de vastgestelde afwijking van artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa 

niet af. Deze omissie in de handhaving van destijds staat aan handhaving 
nu niet in de weg.  

 
 
BCA 18003 

 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 

[bezwaarmaker]  
 
Het bezwaar 

[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 5 februari 2018 bezwaar tegen het besluit van 
1 februari 2018 van [de CI]. 

Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat met het nummer [nummer] 
van [bezwaarmaker] per 15 februari 2018 voorwaardelijk geschorst voor een 
termijn van 30 dagen. 

 
De procedure 

Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 5 maart 2018 een 
verweerschrift ingebracht. 

 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
6 april 2018 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 ten 
aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat het bezwaar ontvankelijk is. 
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De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- In het Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten 

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) worden de begrippen 

verzekering en garantstelling niet gedefinieerd. Verwezen wordt naar landelijk 
gangbare definities van verzekering en garantstelling. [Bezwaarmaker] stelt vast 

dat [de CI] de begrippen verzekering en garantstelling niet correct interpreteert. 
- In eerste aanleg had [bezwaarmaker] haar risico’s verzekerd bij verzekeraar 

[naam]. Elke verzekeringspolis geeft aan dat er enkel dekking is wanneer de 
eigen voorwaarden van toepassing zijn. Deze eigen voorwaarden zijn juist in 
veel gevallen niet van toepassing. Wanneer er zaken worden gedaan met grote 

partijen zijn de voorwaarden van die partijen leidend en worden de eigen 
voorwaarden niet van toepassing verklaard. Het is voor een 

asbestinventarisatiebureau geen optie om dergelijk opdrachten niet aan te 
nemen, omdat deze voor meer dan 50% verantwoordelijk zijn voor de 
verstrekking van opdrachten. 

[De houdstermaatschappij van bezwaarmaker] heeft een verzekeringspolis 
uitgegeven en tevens notarieel laten vastleggen. Deze polis biedt wel echte 

dekking. 
- [De CI] heeft bij certificaathouders jarenlang polissen geaccepteerd, waarvan zij 

kon weten en thans weet dat deze in praktijk geen doel treffen of slechts deels 

doel treffen. Gelet op het zwaarwegende belang zelf keuzes te kunnen maken 
over het accepteren van opdrachten en het zelf risico’s bepalen kan niet anders 

worden geconcludeerd dan dat de door [bezwaarmaker] afgesloten verzekering 
bij haar eigen houdstermaatschappij valide is. Er is geen artikel in Bijlage XIIIa 
dat kan rechtvaardigen dat de huidige verzekering niet geaccepteerd kan 

worden.  
 

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

 
Artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa bepaalt dat het asbestinventarisatiebedrijf 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 de certificaathouder een 
waarschuwing geeft. 

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 6, 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. 
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De beoordeling  
1. Op 29 november 2017 heeft [de CI] bij [bezwaarmaker] een kantooraudit 
uitgevoerd. Daarbij is door de auditor geconstateerd dat het 

asbestinventarisatiebedrijf niet is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor 
risico’s die voortvloeien uit zijn werkzaamheden. Getoond is een notariële 

verklaring waarin is opgenomen dat [de houdstermaatschappij van bezwaarmaker] 
garant staat voor € 100.000,- bij claims. Hierin komt niet naar voren dat men is 
verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn 

werkzaamheden. 
 

[De CI] heeft dit geconstateerde feit als een afwijking van artikel 6, zesde lid, van 
Bijlage XIIIa aangemerkt en bij het bestreden besluit het certificaat van 
[bezwaarmaker] per 15 februari 2018 voorwaardelijk geschorst voor een termijn 

van 30 dagen. 
 

2. Op grond van artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa moet het 
asbestinventarisatiebedrijf verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid voor 

risico’s die voortvloeien uit zijn werkzaamheden. 

Naar het oordeel van de commissie betekent dit artikellid dat het 
asbestinventarisatiebedrijf een verzekeringsovereenkomst moet hebben afgesloten 

tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit zijn 
asbestinventarisatiewerkzaamheden. Het artikellid stelt verder geen eisen aan (de 

inhoud van) de verzekeringsovereenkomst. 

In de toelichting op artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa (Staatscourant 2016, nr. 
64906, p. 50) staat: “Het zesde lid inzake een aansprakelijkheidsverzekering stond 

ook in paragraaf 7.1.6 van de oude bijlage XIIIa.” 
Paragraaf 7.1.6 van bijlage XIIIa (SC-540) luidde: “Het bedrijf dient voor haar 

dienstverlening adequaat verzekerd te zijn'.  
 
Blijkens de toelichting op artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa gaat de regelgever 

uit van een aansprakelijkheidsverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en 
dat deze verzekering reeds op grond van paragraaf 7.1.6 van SC-540 verplicht was 

gesteld.  
 
Zoals de commissie in haar advies BCA 17011 over het gelijkluidende artikel 24, 

zesde lid, van Bijlage XIIIa voor asbestverwijderingsbedrijven heeft overwogen, 
geldt ook hier dat artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa geen ruimte laat voor de 

interpretatie dat verzekering van de risico’s ook op andere wijze kan geschieden 
dan door middel van een verzekeringsovereenkomst.  
 

De commissie is verder van mening dat voor het begrip verzekering dient te 
worden aangesloten bij artikel 7:925, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

Daarin wordt een verzekering gedefinieerd als een overeenkomst waarbij de ene 
partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, 
de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het 

sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot 
welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de 

overeengekomen premiebetaling zal duren.  
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[Bezwaarmaker] heeft een notariële akte van 21 december 2017 overgelegd 

waarin haar ‘verzekeringspolis’ is vastgelegd. Uit de akte blijkt dat [de 
houdstermaatschappij van bezwaarmaker] ten behoeve van een drietal 
werkmaatschappijen, waaronder [bezwaarmaker], een garantstelling, die 

vervolgens ‘verzekering’ wordt genoemd, zal afgeven ter grootte van € 100.000,-. 
De verzekering is bedoeld om wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die 

voortvloeien uit haar werkzaamheden af te dekken indien het vermogen van 
[bezwaarmaker] onvoldoende blijkt om aan de claim invulling te geven.  
Verder is een polis van 8 januari 2018 tussen verzekeraar [de 

houdstermaatschappij van bezwaarmaker] en verzekeringnemer [bezwaarmaker] 
overgelegd. Daarin wordt onder meer aangegeven dat de notariële akte van 21 

december 2017 deel uitmaakt van de polis. Onder de voorwaarden in de polis is 
opgenomen dat de verzekering premievrij is. 
 

De commissie is van oordeel dat hier geen sprake is van een verzekering in de zin 
van artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa en artikel 7:925, eerste lid, van het 

Burgerlijk Wetboek. Uit de overgelegde notariële akte en polis maakt de commissie 
op dat verzekeraar [de houdstermaatschappij van bezwaarmaker] binnen 

concernverband aan drie werkmaatschappijen, waaronder [bezwaarmaker], een 
garantstelling van maximaal € 100.000,- heeft afgegeven voor het afdekken van 
de wettelijke aansprakelijkheid voor risico’s die voortvloeien uit de 

werkzaamheden. De garantstelling, die ‘verzekering’ wordt genoemd, geldt eerst 
als het vermogen van [bezwaarmaker] onvoldoende blijkt om aan de claim 

invulling te geven. Verder is de verzekering premievrij. 
 
De bezwaargrond van [bezwaarmaker] dat elke verzekeringspolis aangeeft dat er 

enkel dekking is als de eigen voorwaarden van toepassing zijn en de eigen 
voorwaarden juist in veel gevallen niet van toepassing zijn, kan er niet toe leiden 

dat [bezwaarmaker] niet aan de wettelijke verzekeringsplicht in artikel 6, zesde lid, 
van Bijlage XIIIa zou hoeven te voldoen. [Bezwaarmaker] verschilt hierin ook niet 
van andere asbestinventarisatiebedrijven. Overigens is ook in de overgelegde 

notariële akte een regeling opgenomen om van de algemene voorwaarden van 
[bezwaarmaker] af te wijken. 

 
Het feit dat de voorganger van [de CI] bij eerdere audits de verzekeringspolissen 
wel heeft geaccepteerd en uit die polissen toen reeds volgde dat 

asbestgerelateerde dienstverlening was uitgesloten, doet aan de vastgestelde 
afwijking van artikel 6, zesde lid, van Bijlage XIIIa niet af. Deze omissie in de 

handhaving van destijds staat aan handhaving nu niet in de weg.  
 
Naar het oordeel van de commissie heeft [de CI] terecht vastgesteld dat het 

geconstateerde feit een afwijking van artikel 6, 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 [bezwaarmaker] voorwaardelijk te 

schorsen.  
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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. 

 
In hetgeen [bezwaarmaker] 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.  
 

Het advies 
De commissie adviseert [de CI] het bezwaar ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten. 

 
Dit advies is gegeven door ... 

 
Moergestel, 16 april 2018. 

De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 


