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Artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa beperkt de 
verboden combinatie van functies duidelijk tot de functies van 
aandeelhouder of bestuurder bij twee asbestverwijderingsbedrijven. Een 
‘uiteindelijk belanghebbende’ wordt niet genoemd, ook niet in de 
toelichting op artikel 25. Een verruiming van de kring van verboden 
combinaties van functies tot een ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in strijd 
met het limitatief-imperatieve stelsel van weigeringsgronden in de 
artikelen 1.5f, eerste lid, en 1.5g, eerste lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, het legaliteitsbeginsel en het beginsel van 
rechtszekerheid. De weigeringsgronden kunnen niet buiten een wettelijk 
voorschrift om worden verruimd.  
 
 
BCA 18008  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde bezwaarmaker] maakt bij brief van 15 juni 2018 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen het besluit van 9 mei 2018 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het verzoek tot afgifte van een certificaat 
asbestverwijdering als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit afgewezen. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde CI] namens [de CI] bij brief 
van 24 juli 2018 een verweerschrift ingebracht. 
 
Uit de Samenwerkingsovereenkomst blijkt niet duidelijk dat de commissie bevoegd 
is over bezwaren tegen besluiten tot afgifte van een certificaat te adviseren. 
Partijen hebben ermee ingestemd dat de commissie in dit geval hierover adviseert. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
7 september 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. 
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De gronden van bezwaar 
[Bezwaarmaker] voert de volgende gronden van bezwaar aan. 
- Er is geen sprake van een concern. [Bezwaarmaker] en [andere 

asbestverwijderaar] zijn niet via aandeelhouderschap verbonden. Evenmin staan 
beide bedrijven onder gezamenlijke leiding en treden zij als eenheid op. 
[Bezwaarmaker] staat namelijk onder leiding van [naam 1] en [naam 2]. Zij 
voeren geen van beide de leiding over [andere asbestverwijderaar] of een ander 
gecertificeerd saneringsbedrijf.  
De bevindingen van [de CI], op grond waarvan zij vindt dat er sprake is van een 
concern, zijn onjuist. [Bezwaarmaker] is gevestigd aan [adres 1] en voert haar 
werkzaamheden niet uit aan [adres 2] waar [andere asbestverwijderaar] is 
gevestigd. [Bezwaarmaker] ontplooit op dit moment nog geen activiteiten. 
[Bezwaarmaker] heeft op het verzoek van [de CI] tijdens het 
zienswijzeonderzoek de prijslijst toegezonden. Hierover moet ex nunc worden 
geoordeeld. De reden dat [naam 2] thans nog wordt uitgeleend aan een ander 
saneringsbedrijf is dat [bezwaarmaker] zonder certificaat nog geen activiteiten 
kan ontplooien. Zodra het certificaat is afgegeven, zal [naam 2] alleen nog voor 
[bezwaarmaker] werkzaam zijn. Op voorhand vindt [bezwaarmaker] dat het 
inhuren van een door haar gekozen KAM-coördinator geen beletsel kan zijn om 
aan [bezwaarmaker] een certificaat te verlenen. Mocht de inhuur van [naam 
KAM-coördinator] een (onoverkomelijk) beletsel vormen voor [de CI], dan is 
[bezwaarmaker] uiteraard bereid om in overleg te treden over de voorwaarden 
waaronder een certificaat volgens [de CI] wel voor verlening in aanmerking 
komt. 

- [Bezwaarmaker] voldoet aan artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van 
Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten 
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage XIIIa).  
Bij [bezwaarmaker] is geen sprake van aandeelhouderschap of bestuurderschap 
als bedoeld in dit artikel. [Naam 1] is bestuurder en aandeelhouder van 
[bezwaarmaker]. Zij is daarnaast niet tevens bestuurder en / of aandeelhouder 
van een ander gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. 
Het enkele feit dat [naam 1] is getrouwd met [naam 3] maakt niet dat 
[bezwaarmaker] niet voldoet aan artikel 25 van Bijlage XIIIa. Dit blijkt ook uit 
de totstandkomingsgeschiedenis van Bijlage XIIIa. De wetgever heeft 
uitdrukkelijk nog voor de inwerkingtreding van Bijlage XIIIa bepaald dat een 
dergelijke verwantschap geen beletsel vormt voor de afgifte van een certificaat. 

- SCa-100 kan niet tot een andere conclusie leiden.  
Volgens [de CI] moet [naam 1] - aandeelhouder en bestuurder van 
[bezwaarmaker] - worden aangemerkt als aandeelhouder van [andere 
asbestverwijderaar]. Onder aandeelhouderschap moet volgens SCa-100 de 
‘uiteindelijk belanghebbende’ worden verstaan. Daarvan zou door het huwelijk 
tussen [naam 1] en [naam 3] sprake zijn. 
Allereerst is de definitie enkel van belang voor het voorkomen van ongewenste 
eigendomsverhoudingen tussen personen die belangen hebben in 
asbestinventarisatiebedrijven enerzijds en asbestverwijderingsbedrijven 
anderzijds. 
Verder is in het geval van [bezwaarmaker] geen enkele voorwaarde van de 
definitie ‘uiteindelijk belanghebbende’ in SCa-100 van toepassing. Van belang is 
daarbij dat het huwelijk tussen [naam 1] en [naam 3] is gesloten buiten elke 
gemeenschap van goederen. [De CI] heeft ook niet benoemd en gemotiveerd 
aan welke voorwaarde uit de SCa-100 zou zijn voldaan.  
SCa-100 heeft geen wettelijk status. Daarin kunnen geen nadere eisen worden 
gesteld aan de afgifte van een certificaat. Hooguit kan in de SCa-100 een 
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interpretatie worden gegeven aan een bepaalde norm binnen de reikwijdte van 
die norm. Er is geen sprake van een onduidelijkheid in het schema. Om die 
reden stond het [de CI] niet vrij om uit te gaan van de definitie in SCa-100. 
SCa-100 biedt geen mogelijkheid om de reikwijdte van artikel 25 van Bijlage 
XIIIa te verruimen naar 'uiteindelijk belanghebbende'. Verruiming is in strijd met 
het limitatief-imperatieve stelsel van artikel 1.5f, eerste lid, en artikel 1.5g, 
eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het legaliteitsbeginsel en 
het rechtszekerheidsbeginsel. In de SCa-100 wordt al aangekondigd dat Bijlage 
XIIIa op dit punt zal worden gewijzigd. 

- Strijd met het evenredigheidsbeginsel. 
Doordat [de CI] tot op heden het verzoek van [bezwaarmaker] om in overleg tot 
een vergelijk te komen over de voorwaarden waaronder alsnog de afgifte van 
een certificaat kan plaatsvinden, naast zich heeft neergelegd, is het besluit in 
strijd met het evenredigheidsbeginsel, meer in het bijzonder met de eisen van 
subsidiariteit.  

- Strijd met het artikel 1 van het Eerste protocol EVRM. 
De uitleg die [de CI] geeft aan artikel 25 van Bijlage XIIIa is niet bij wet 
voorzien.  
De koude weigering van het certificaat is disproportioneel. In dit geval kunnen 
immers aan de afgifte van het certificaat voorwaarden worden verbonden 
waaronder de afgifte van het certificaat alsnog kan plaatsvinden. 

 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. 
 
Op grond van artikel 1.5f, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt 
een certificaat als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Arbeidsomstandigheden-
wet, door Onze Minister of, indien Onze Minister een certificerende instelling heeft 
aangewezen, deze instelling, op verzoek afgegeven indien is voldaan aan de bij of 
krachtens dit besluit met betrekking tot het certificaat gestelde eisen. 
 
Op grond van artikel 1.5g, eerste lid, aanhef en onder a, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit wordt de afgifte van een certificaat geweigerd 
indien de verzoeker niet heeft voldaan aan de bij of krachtens dit besluit met 
betrekking tot het certificaat gestelde eisen. 
 
Artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa bepaalt dat - voor 
zover hier van belang - de functies van aandeelhouder of bestuurder bij twee 
asbestverwijderingsbedrijven niet worden gecombineerd. 
  
De beoordeling  
1. Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het verzoek van [bezwaarmaker] tot 
afgifte van een certificaat asbestverwijdering afgewezen. [De CI] heeft daarin 
overwogen dat [bezwaarmaker] en [andere asbestverwijderaar] 
asbestverwijderingsbedrijven zijn waarvan de uiteindelijke belanghebbenden (met 
elkaar) getrouwd zijn en die gebruik maken van eenzelfde locatie, middelen en 
KAM-coördinator. [De CI] kan daardoor niet met zekerheid stellen dat er geen 
sprake is van een concern, waardoor het uitgeven van meerdere procescertificaten 
verboden is. [Bezwaarmaker] heeft tevens niet kunnen aantonen dat er is voldaan 
aan de vereisten dat zij een DTA werkzaam heeft bij iedere vestiging op basis van 
een arbeidsovereenkomst en dat door beide vestigingen ten minste 880 pakdagen 
per certificatiejaar worden gerealiseerd. 
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In haar verweerschrift en ter zitting heeft [de CI] verduidelijkt dat de enige reden 
voor de weigering van het certificaat is gelegen in de omstandigheid dat 
[bezwaarmaker] volgens [de CI] niet voldoet aan het bepaalde in artikel 25, 
tweede lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa. 
 
2. De artikelen 1.5f, eerste lid, en 1.5g, eerste lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bevatten een zogenaamd limitatief-imperatief 
stelsel van weigeringsgronden. Dit betekent dat uitsluitend dient te worden 
beoordeeld of voor het gevraagde certificaat zich een van de in deze artikelen 
opgenomen weigeringsgronden voordoet. Als dat niet het geval is, moet het 
certificaat worden afgegeven; als dat wel zo is, moet dit worden geweigerd. Voor 
een (nadere) belangenafweging bieden deze bepalingen geen ruimte. 
 
3. Op grond van artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa is het 
niet toegestaan dat de functies aandeelhouder of bestuurder bij twee 
asbestverwijderingsbedrijven worden gecombineerd. 
 
De toelichting op artikel 25 vermeldt dat het in het tweede lid, onderdeel e, 
opgenomen verbod op het gelijktijdig vervullen van de functie van bestuurder of 
aandeelhouder bij meerdere asbestverwijderingsbedrijven nieuw is. Deze bepaling 
is opgenomen om tegen te gaan dat werkzaamheden na de intrekking van een 
procescertificaat worden voortgezet onder een ander procescertificaat. 
 
4. Het geschil spitst zich toe op de vraag of in het geval van [bezwaarmaker] de 
functies van aandeelhouder of bestuurder bij twee asbestverwijderingsbedrijven - 
[bezwaarmaker] en van [andere asbestverwijderaar] - worden gecombineerd. 
 
[Naam 1] is de enige bestuurder en aandeelhouder van [bezwaarmaker]. Zij is 
getrouwd met [naam 3], die - blijkens het verweerschrift - via [Beheer B.V.] enig 
bestuurder van [andere asbestverwijderaar] is. [Andere asbestverwijderaar] 
beschikt over een certificaat voor asbestverwijdering. 
 
Door [bezwaarmaker] wordt betoogd dat er in haar situatie de functies van 
aandeelhouder of bestuurder bij twee asbestverwijderingsbedrijven niet worden 
gecombineerd. 
[Naam 1] is namelijk geen aandeelhouder of bestuurder van [andere 
asbestverwijderaar], ook niet via een andere vennootschap of een stichting. [Naam 
3] is evenmin aandeelhouder of bestuurder van [bezwaarmaker].  
 
Volgens [de CI] moet [naam 1] vanwege haar huwelijk met [naam 3] als 
uiteindelijk belanghebbende in het asbestverwijderingsbedrijf [andere 
asbestverwijderaar] worden gezien. Dat er tussen partijen huwelijkse voorwaarden 
zijn opgesteld doet daar niets aan af, nu ook onder huwelijkse voorwaarden 
inkomsten uit arbeid genoten moeten worden die worden onttrokken aan de winst 
uit de onderneming van [naam 3], zodat [naam 1] daar belang bij heeft. 
 
De commissie volgt [de CI] niet in haar standpunt. 
 
Artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa beperkt de verboden 
combinatie van functies duidelijk tot de functies van aandeelhouder of bestuurder 
bij twee asbestverwijderingsbedrijven. Een ‘uiteindelijk belanghebbende’ wordt niet 
genoemd, ook niet in de toelichting op artikel 25.  
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De begrippen ‘aandeelhouder’ en ‘bestuurder’ zijn naar het algemeen 
spraakgebruik en volgens het Burgerlijk Wetboek duidelijk; een ‘uiteindelijk 
belanghebbende’ valt daar niet onder. Echtgenoten worden geen aandeelhouder of 
bestuurder in een huwelijksgemeenschap genoemd. 
 
Een verruiming van de kring van verboden combinaties van functies tot een 
‘uiteindelijk belanghebbende’ is in strijd met het limitatief-imperatieve stelsel van 
weigeringsgronden in de artikelen 1.5f, eerste lid, en 1.5g, eerste lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, het legaliteitsbeginsel en het beginsel van 
rechtszekerheid. De weigeringsgronden kunnen niet buiten een wettelijk voorschrift 
om worden verruimd.  
 
De argumenten die [de CI] aanvoert om toch een verboden combinatie van 
functies van artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van Bijlage XIIIa vast te 
stellen, overtuigen de commissie niet. 
 
[De CI] heeft 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. 
Met verwijzing naar haar adviezen BCA 18005 en BCA 18006 overweegt de 
commissie hierover 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 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevoegd. 
 
5. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat, nu geen sprake is van een verboden 
combinatie van functies in de zin van artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van 
Bijlage XIIIa en in dat artikelonderdeel geen beletsel kan worden gevonden om het 
gevraagde certificaat af te geven, het bestreden besluit niet in stand kan blijven.  
 
[De CI] dient te bezien of er beletselen zijn om het gevraagde certificaat aan 
[bezwaarmaker] af te geven. Als dat zo is, dan kan het bestreden besluit met 
wijziging van grondslag en motivering in stand blijven. Indien er geen beletselen 
zijn, dient het bestreden besluit te worden herroepen en dient [de CI] het 
gevraagde certificaat af te geven. 
 
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.  
 
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.  
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Uit het vorenstaande volgt dat uit een nadere heroverweging moet volgen of het 
bestreden besluit in stand kan worden gelaten of moet worden herroepen. In het 
laatste geval 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. 
 
Het advies 
De commissie adviseert [de CI]: 
1. in heroverweging te bezien of het bestreden besluit met wijziging van grondslag 

en motivering in stand kan blijven, dan wel dient te worden herroepen; 
2. een beslissing over de gevraagde proceskostenvergoeding te nemen. 
 
Dit advies is gegeven door … 

 
Moergestel, 28 september 2018. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter      
 


