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Artikel 25, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa beperkt de 
verboden verwantschapsrelatie duidelijk tot een relatie tussen een 
aandeelhouder of bestuurder van het asbestverwijderingsbedrijf en een 
aandeelhouder of bestuurder van het asbestinventarisatiebedrijf. Een 
verruiming van de personenkring van de verboden verwantschapsrelatie 
tot een certificaathouder of een andere ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in 
strijd met het aan artikel 5:4, tweede lid, van de Awb ten grondslag 
liggende legaliteitsbeginsel en het beginsel van rechtszekerheid waaruit 
volgt dat geen sanctie kan worden opgelegd zonder dat de overtreding 
voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar bij of krachtens een 
wettelijk voorschrift is omschreven. 
 
 
BCA 18005 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde] maakt bij brief van 6 maart 2018 bezwaar namens [bezwaarmaker] 
tegen het besluit van 26 februari 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het certificaat met het nummer [nummer] 
van [bezwaarmaker] per 12 maart 2018 voorwaardelijk geschorst voor een termijn 
van 30 dagen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [de CI] bij brief van 9 april 2018 een 
verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
22 juni 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 (Awb) 
ten aanzien van de ontvankelijkheid stelt, zodat het bezwaar ontvankelijk is. 
 
De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- Er is geen sprake van een verboden verwantschapsrelatie tussen mevrouw 

[naam] en de heer [naam]. De heer [naam] is namelijk geen aandeelhouder of 
bestuurder van het inventarisatiebedrijf. De heer [naam] bezit slechts de door 
de Stichting Administratiekantoor [naam] (STAK) uitgegeven certificaten en 
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heeft louter het recht op een winstuitkering. Hij kan geen enkele invloed 
uitoefenen op het asbestinventarisatiebedrijf. Het bestuur van de STAK heeft de 
feitelijke en juridische zeggenschap over het inventarisatiebedrijf. Artikel 25, 
derde lid, aanhef en onder b, van Werkveldspecifiek certificatieschema voor de 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa) ziet 
op aandeelhouders en bestuurders van een asbestverwijderingsbedrijf en een 
asbestinventarisatiebedrijf en niet op de certificaathouder van een STAK. Een 
vrijere uitleg van het artikel is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en 
gelijkheidsbeginsel. Ook de toelichting biedt daarvoor geen ruimte.  
[Bezwaarmaker] stelt zich aldus primair op het standpunt dat de verwantschap 
tussen (de holding van) mevrouw [naam] als aandeelhouder van 
[bezwaarmaker] enerzijds en (de holding van) de heer [naam] als 
certificaathouder van de STAK anderzijds niet leidt tot een afwijking / 
overtreding van artikel 25, derde lid, onder b, van Bijlage XIIIa. 

- Subsidiair voert [bezwaarmaker] aan dat [de CI] niet de juiste procedure heeft 
gevolgd waardoor op basis van het onderzoek geen afwijking kan worden 
uitgeschreven. Aan deze handhavingsprocedure ligt een melding ten grondslag 
van de Omgevingsdienst [naam]. Omdat door de omgevingsdienst zelf geen 
bestuurlijke maatregel aan [de CI] is opgelegd, is [de CI] verplicht om in die 
gevallen de procedure van artikel 21, eerste lid van Werkveldspecifiek document 
voor Aanwijzing van en Toezicht op certificerende instellingen die 
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Procescertificaten Asbestverwijdering 
afgeven (Bijlage XIIIe) te volgen. Op grond van die bepaling had [de CI] dus 
geen afzonderlijke kantooraudit op de bedrijfslocatie van [bezwaarmaker] 
mogen uitvoeren. In plaats daarvan had [de CI] de melding moeten registreren 
en moeten beoordelen tijdens de eerstvolgende reguliere beoordeling op de 
vestigingslocatie van [bezwaarmaker]. 
Voor zover [de CI] zou menen dat de melding die aan de afwijking ten 
grondstag ligt (tevens) afkomstig is van het Ministerie van Sociale Zaken en 
werkgelegenheid (SZW), dan heeft daarvoor hetzelfde te gelden. 
In de tweede plaats betwist [bezwaarmaker] dat een kantooraudit op haar 
bedrijfslocatie te [plaats] zou hebben plaatsgevonden. Een dergelijke audit 
waarbij een afwijking zou zijn geconstateerd heeft in het geheel niet 
plaatsgevonden. Anders dan het afwijkingsbericht stelt, heeft op 22 januari 2018 
alleen een bijeenkomst plaatsgevonden op het kantoor van [de CI] in [plaats]. 
In de laatste plaats attendeert [bezwaarmaker] erop dat (de auditor van) [de 
CI] geen verslag van beoordelingen heeft opgesteld, dat aan haar ter 
beschikking is gesteld. 

- Tot slot stelt [bezwaarmaker] dat het bestreden besluit in strijd is met meerdere 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Het onderzoek naar de vermeende afwijking is gebrekkig, waardoor het 
bestreden besluit in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel is genomen. In het 
bijzonder attendeert [bezwaarmaker] erop dat niet alle relevante feiten en 
omstandigheden zijn vergaard.  
Het bestreden besluit is in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Er heeft geen 
deugdelijk afweging van belangen plaatsgevonden ten behoeve van de 
evenredigheid van de opgelegde sanctie. Volgens [bezwaarmaker] spelen bij 
deze afweging meerdere van haar belangen een rol. Ten eerste is van belang 
dat [bezwaarmaker] geen gebruik, laat staan misbruik, maakt van de gestelde 
verwevenheid tussen de bedrijven. Daarnaast is het van belang dat de gestelde 
afwijking niet tot blootstellingsrisico's zal leiden. Het gaat om een 
administratieve afwijking. Ook is in dit kader de voorgeschiedenis van groot 
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belang. Al in 2012 heeft de certificerende instelling vastgesteld dat de structuur 
van [bezwaarmaker] voldeed aan de geldende onafhankelijkheidseisen.  

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Artikel 25, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa bepaalt dat op eenzelfde 
projectlocatie geen werkzaamheden worden verricht als er sprake is van een 
eerstegraads of tweedegraads bloed- en aanverwantschapsrelatie of 
samenwoningsrelatie tussen een aandeelhouder of bestuurder van het 
asbestverwijderingsbedrijf en een aandeelhouder of bestuurder van het 
asbestinventarisatiebedrijf. 
 
In artikel 23, eerste lid, van 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 25, derde 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. 
 
Artikel 5:4, tweede lid, van de Awb bepaalt dat een bestuurlijke sanctie slechts 
wordt opgelegd indien de overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de 
gedraging voorafgaand wettelijk voorschrift zijn omschreven. 
  
De beoordeling  
1. Blijkens de Beoordelingslijst asbestverwijdering kantooraudit d.d. 22 januari 
2018 heeft op die datum een gesprek plaatsgevonden op het kantoor van [de CI]. 
Hierbij waren aanwezig de heer [naam] namens [bezwaarmaker] en mevrouw 
[naam] en de heer [naam] namens [de CI]. Vastgesteld is dat de heer [naam], 
getrouwd en samenwonend met mevrouw [naam], certificaathouder is van [naam] 
en mevrouw [naam] aandeelhouder is van [bezwaarmaker]. De minister / 
Inspectie SZW heeft een standpunt ingenomen dat een certificaathouder van een 
STAK gelijkgesteld is aan een aandeelhouder. Uit onderzoek is naar voren 
gekomen dat er sprake is van een overtreding van artikel 25, derde lid, aanhef en 
onder b, van Bijlage XIIIa bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling, 
hetgeen inhoudt dat conform deze bijlage een categorie II-afwijking zal worden 
uitgeschreven. 
 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het geconstateerde feit als een afwijking van 
artikel 25, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa aangemerkt en het 
certificaat van [bezwaarmaker] per 12 maart 2018 voorwaardelijk geschorst voor 
een termijn van 30 dagen. 
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2. Op grond van artikel 25, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa is het 
niet toegestaan dat een asbestverwijderingsbedrijf en een 
asbestinventarisatiebedrijf op een zelfde projectlocatie werkzaamheden verrichten 
als er sprake is van een eerstegraads of tweedegraads bloed- en 
aanverwantschapsrelatie of samenwoningsrelatie tussen een aandeelhouder of 
bestuurder van het asbestverwijderingsbedrijf en een aandeelhouder of bestuurder 
van het asbestinventarisatiebedrijf. 
 
De toelichting op artikel 25 vermeldt dat de in dit artikel opgenomen bepalingen 
over combinaties van functies en over relaties die niet zijn toegestaan binnen de 
asbestketen al in paragraaf 7.2.1 van de oude bijlage XIIIb (SC-530) stonden. 
 
3. Het geschil spitst zich toe op de vraag of sprake is van een verboden 
verwantschapsrelatie tussen een aandeelhouder of bestuurder van 
[asbestverwijderingsbedrijf] en een aandeelhouder of bestuurder van 
[asbestinventarisatiebedrijf]. 
 
Niet bestreden is dat [bezwaarmaker] en [asbestinventarisatiebedrijf] op dezelfde 
projectlocatie werkzaamheden hebben verricht. 
Verder staat vast dat mevrouw [naam] gehuwd is en samenwoont met de heer 
[naam].  
Van [bezwaarmaker] is mevrouw [naam] middels enkele besloten 
vennootschappen, namelijk [B.V. 1] en [B.V. 2] en [B.V. Holding], 
(mede)aandeelhouder en (mede)bestuurder. 
Van [asbestinventarisatiebedrijf] is de STAK enig aandeelhouder en de heer [naam 
bestuurder] enig bestuurder. Van de STAK zijn de heren [namen bestuurders] 
bestuurders. De certificaten van de STAK zijn in handen van [B.V. Holding]. Van 
[B.V. Holding] is de heer [naam] enig aandeelhouder en enig bestuurder.  
 
Door [bezwaarmaker] wordt betoogd dat er geen sprake is van een verboden 
verwantschapsrelatie tussen mevrouw [naam] en de heer [naam]. De heer [naam] 
is namelijk geen aandeelhouder of bestuurder van het inventarisatiebedrijf. De 
heer [naam] bezit slechts de door de STAK uitgegeven certificaten en heeft louter 
het recht op een winstuitkering. 
 
Volgens [de CI] is de heer [naam] gelijk te stellen met een aandeelhouder, omdat 
hij de certificaten van de STAK houdt, daardoor recht op winstuitkering heeft en 
dus belang heeft bij het functioneren van het asbestinventarisatiebedrijf. Daarom is 
er sprake van een afwijking van artikel 25, derde lid, aanhef en onder b, van 
Bijlage XIIIa. 
 
De commissie volgt [de CI] niet in haar standpunt. 
 
Artikel 25, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa beperkt de verboden 
verwantschapsrelatie duidelijk tot een relatie tussen een aandeelhouder of 
bestuurder van het asbestverwijderingsbedrijf en een aandeelhouder of bestuurder 
van het asbestinventarisatiebedrijf. Een certificaathouder of een andere 
‘uiteindelijk belanghebbende’ worden niet genoemd, ook niet in de toelichting op 
artikel 25. De woorden ‘aandeelhouder’ en ‘bestuurder’ zijn naar het algemeen 
spraakgebruik en volgens het Burgerlijk Wetboek duidelijk; een certificaathouder 
valt daar niet onder. 
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Een verruiming van de personenkring van de verboden verwantschapsrelatie tot 
een certificaathouder of een andere ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in strijd met 
het aan artikel 5:4, tweede lid, van de Awb ten grondslag liggende 
legaliteitsbeginsel en het beginsel van rechtszekerheid waaruit volgt dat geen 
sanctie kan worden opgelegd zonder dat de overtreding voldoende duidelijk, 
voorzienbaar en kenbaar bij of krachtens een wettelijk voorschrift is omschreven. 
 
De argumenten die [de CI] aanvoert om toch een afwijking van artikel 25, derde 
lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa vast te stellen, overtuigen de commissie 
niet. 
 
In zijn brief d.d. 31 maart 2017 stelt de directeur van de Directie Gezond en Veilig 
Werken van het Ministerie van SZW dat een certificaathouder moet worden 
aangemerkt als aandeelhouder, omdat de certificaathouder een kenmerk behoudt 
dat vergelijkbaar kan worden geacht met dat van een aandeelhouder.  
[de CI] geeft in haar verweerschrift aan dat betrokken ambtenaren van het 
ministerie hebben aangekondigd dat er een wijziging van de regelgeving zal volgen 
waar de positie van de STAK’s uitdrukkelijk wordt behandeld, maar waarbij direct 
de kanttekening werd geplaatst dat ook uit de huidige regelgeving al volgt dat bij 
de verwantschapsrelatie ook de certificaathouder van een STAK dient te worden 
betrokken.  
Zoals gesteld volgt de commissie [de CI] in navolging van de directeur en 
ambtenaren van het ministerie niet in haar standpunt dat zonder wijziging van de 
regelgeving de certificaathouder van een STAK als aandeelhouder kan worden 
aangemerkt. De bewoordingen in artikel 25 van Bijlage XIIIa zijn duidelijk. 
 
Verder heeft [de CI] erop gewezen dat Ascert op 3 april 2018 het aangevulde 
interpretatiedocument SCa-100 heeft gepubliceerd. De laatste versie van SCa-100 
is op 14 maart 2018 door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) 
vastgesteld. Daarin wordt gesteld dat onder ‘aandeelhouder’ in de zin van de 
artikelen 7 en 25 van Bijlage XIIIa de 'uiteindelijk belanghebbende' moet worden 
verstaan. 
Hierover overweegt de commissie dat het CCvD bevoegd is om het bestuur van 
Ascert te adviseren over de interpretatie en de toepassing van specifieke 
certificatieschema’s, maar dat die bevoegdheid niet zover kan gaan dat de 
certificatieschema’s die als bijlagen bij de Arbeidsomstandighedenregeling zijn 
gevoegd, zoals Bijlage XIIIa, worden gewijzigd. Hiertoe is alleen de Minister van 
SZW bevoegd. 
 
Ten slotte heeft [de CI] nog gewezen op het advies van de commissie van 5 
september 2016 met nummer BCA 16012. De commissie overweegt hierover dat in 
die zaak - anders dan in dit geval – de persoon die een verwantschapsrelatie had 
tevens bestuurder van de STAK was.  
 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat, nu geen sprake is van een afwijking 
van artikel 25, derde lid, aanhef en onder b, van Bijlage XIIIa, het bestreden 
besluit niet in stand kan blijven en moet worden herroepen. De overige gronden 
hoeven geen bespreking meer. 
 
De proceskosten 
[Bezwaarmaker] verzoekt om een vergoeding op voet van artikel 7:15 van de Awb 
van de kosten in de bezwaarfase gemaakte proceskosten.  
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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 gegrond is en het bestreden besluit 
moet worden herroepen. Naar het oordeel van de commissie is sprake van een aan 
het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Daarom dienen de proceskosten te 
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 € 501,- (gewichtsfactor 1).  
 
Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 1.002,- 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. 
 
Nu het hier om een met zaak BCA 18006 samenhangende zaak in de zin van artikel 
3, eerste lid, van het Besluit proceskosten bestuursrecht gaat, hoeven de 
proceskosten in deze zaken slechts eenmaal te worden vergoed. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen middels 

intrekking; 
2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar ten bedrage van  
€ 1.002,- te vergoeden, met dien verstande dat dit bedrag in deze zaak en in 
zaak BCA 18006 slechts eenmaal hoeft te worden vergoed. 

 
Dit advies is gegeven door … 
 
Moergestel, 4 juli 2018. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter 


