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Artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van het Certificatieschema 
beperkt de verboden combinatie tot de functies van uiteindelijk 
belanghebbende bij of bestuurder van twee asbestverwijderingsbedrijven.  
Uit niets blijkt dat [naam 1] begunstigde is van de rechtspersoon 
[bezwaarmaker]. Zij kan geen aanspraak maken op een deel of het gehele 
vermogen van [bezwaarmaker]. Of [naam 1] begunstigde is van een deel 
van het vermogen van [naam 2] is daarbij niet relevant. Een aanspraak op 
het vermogen van [naam 2] is niet gelijk te stellen met een aanspraak op 
het vermogen van [bezwaarmaker]. Of [naam 2] en [naam 1] al dan niet 
op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, is daarom ook niet relevant. 
Naar het oordeel van de commissie gaat het verbod in artikel 25, tweede 
lid, aanhef en onder e, van het Certificatieschema niet zover dat daaronder 
ook de begunstigde van het vermogen van een uiteindelijk 
belanghebbende van of bestuurder bij een asbestverwijderingsbedrijf 
moet worden begrepen. Een dergelijk verbod is niet in artikel 25, tweede 
lid, aanhef en onder e, van het Certificatieschema te lezen.  
 
 
BCA 19012  
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van 
[bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Gemachtigde 1] maakt bij brief van 28 mei 2019 bezwaar namens 
[bezwaarmaker] tegen het besluit van 20 mei 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het procescertificaat van [bezwaarmaker] 
per 21 mei 2019 voorwaardelijk geschorst voor een termijn van 90 dagen. 
 
De procedure 
Bij brief van 20 juni 2019 heeft [gemachtigde 1] namens [bezwaarmaker] de 
gronden van bezwaar ingediend. 
 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde 2]namens [de CI] bij brief 
van 17 juli 2019 een verweerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 
4 oktober 2019 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. 
- [Naam 1] is geen uiteindelijk belanghebbende.  

Gelet op het gegeven dat: 
• [naam 1] geen enkele rol speelt bij [bezwaarmaker]; 
• [naam 1] op geen enkele wijze aanspraak kan maken op (een deel of) het 

vermogen van [bezwaarmaker] of een afdwingbaar recht heeft op 
winstafdracht door [bezwaarmaker]; 

• het huwelijk tussen [naam 1] en [naam 2] in dit kader volstrekt irrelevant is; 
• geen sprake is van een constructie met het doel om regels uit het 

Certificatieschema te ontduiken; 
• de uitleg die in het bestreden besluit wordt gegeven aan het begrip 

uiteindelijk belanghebbende leidt tot een onbedoeld en tevens ongewenst 
verbod; en 

• geen (doorslaggevend) verschil bestaat tussen gehuwde partners enerzijds en 
ongehuwde partners anderzijds met beide een asbestbedrijf; 

is [naam 1] geen begunstigde van een deel of het gehele 
vermogen van [bezwaarmaker] en is derhalve geen sprake van een 
afwijking van artikel 25, derde lid, onder e, van het Certificatieschema. 

- Huwelijk is irrelevant.  
[Bezwaarmaker] is van mening dat het huwelijk irrelevant is voor de vraag of 
sprake is van een afwijking. Immers: het gaat niet om de vraag of [naam 1] 
aanspraak zou kunnen maken op het vermogen van [naam 2], maar om de 
vraag of zij aanspraak kan maken op het vermogen van [bezwaarmaker]. 
Voor zover het huwelijk tussen [naam 1] en [naam 2] al relevant zou kunnen 
zijn voor haar procescertifcaat, wijst [bezwaarmaker] erop dat het huwelijk is 
gesloten onder huwelijkse voorwaarden, (koude uitstuiting). Door de huwelijkse 
voorwaarden is dus tevens uitgesloten dat zij indirect - dus via het ingebrachte 
vermogen van [naam 2] aanspraak zou kunnen maken op een deel of het gehele 
vermogen en/of winstafdracht van [bezwaarmaker]. 
Maar los daarvan is ook het gestelde (mee)profiteren van eventuele winst die 
aan de echtgenoot van [naam 1] kan worden uitgekeerd, onvoldoende om haar 
aan te merken als begunstigde van een deel of het gehele vermogen van 
[bezwaarmaker]. Daarvoor is immers vereist dat zij een (rechts)vordering heeft 
op dat vermogen. Zij heeft met andere woorden geen (enkel) recht op 
winstafdracht en kan die winstafdracht ook niet te gelde maken. 

- Strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 
Tot slot is [bezwaarmaker] van mening dat het bestreden besluit is genomen in 
strijd met meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur, hieronder 
begrepen het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het 
motiveringsbeginsel. 
Het onderzoek naar de vermeende afwijking is gebrekkig. Verder laat [de CI] na 
de stelling te motiveren althans te onderbouwen waarom uit de notariële akte 
zou blijken dat sprake is van een afwijking. Daarnaast blijkt uit het bestreden 
besluit niet wat het doorslaggevende verschil zou zijn tussen gehuwde partners 
enerzijds en ongehuwde partners anderzijds met beide een asbestbedrijf. Niet 
duidelijk is wat maakt dat bij het eerste geval wel sprake zou zijn van een 
afwijking terwijl de tweede situatie wel voldoet aan het Certificatieschema. 
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Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het 
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering (Certificatieschema). 
 
Artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van het Certificatieschema bepaalt dat  
de volgende functies niet worden gecombineerd:  
e. uiteindelijk belanghebbende bij of bestuurder van twee 

asbestverwijderingsbedrijven, tenzij sprake is van een concern en in ieder 
bedrijf ten minste één DTA werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst 
en er door elk bedrijf ten minste 880 pakdagen per certificatiejaar worden 
gerealiseerd. 

 
Op grond van artikel 1 van het Certificatieschema wordt in dit certificatieschema 
verstaan onder uiteindelijk belanghebbende: een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die:  
a. een belang houdt in het kapitaal;  
b. stemrecht kan uitoefenen in de algemene vergadering;  
c. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen;  
d. begunstigde is van een deel of het gehele vermogen; of  
e. een bijzondere zeggenschap heeft over het vermogen. 
 
In artikel 70, eerste lid, van Certificatieschema is bepaald dat, indien de 
certificaathouder niet voldoet of voldaan heeft aan één of meer bepalingen, 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 70 bepaalt dat de certificerende instelling bij het 
toepassen van het eerste lid de categorie-indeling van afwijkingen volgt, zoals 
opgenomen in bijlage 2. Het niet voldoen aan artikel 25, tweede lid, is een 
categorie II-afwijking.  
Op grond van artikel 70, zevende lid, wordt het procescertificaat voorwaardelijk 
geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een categorie II-afwijking. 
 
De beoordeling  
1. Op 8 april 2019 heeft [de CI] een audit uitgevoerd. De auditor is na beoordeling 
van de indieningsverklaring gebleken dat [naam 1] enig aandeelhouder en 
bestuurder van [naam B.V. 1]. is. Hiermee wordt dientengevolge niet voldaan aan 
artikel 25, tweede lid, onder e, van het Certificatieschema. [Naam 1] is de 
echtgenote van [naam 2]. Ingevolge artikel 1, definitie ‘uiteindelijk 
belanghebbende’ onder d, is uiteindelijk belanghebbende tevens een natuurlijk 
persoon die begunstigde is van een deel of het gehele vermogen. [Naam 1 en 
naam2] hebben belang bij de winstgevendheid van het bedrijf van de ander omdat 
zij gehuwd zijn. [Naam1] kan daarom aangemerkt worden als uiteindelijk 
belanghebbende van [bezwaarmaker]. 
 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] het geconstateerde feit als een afwijking van 
artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van het Certificatieschema aangemerkt 
en het procescertificaat van [bezwaarmaker] per 21 mei 2019 voorwaardelijk 
geschorst voor een termijn van 90 dagen. 



blad 4 
 

 
 
2. Op grond van artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van het 
Certificatieschema is het niet toegestaan dat de functies van uiteindelijk 
belanghebbende bij of bestuurder van twee asbestverwijderingsbedrijven worden 
gecombineerd. 
 
3. [Naam 2] is aandeelhouder en bestuurder van [naam B.V. 2]. [Naam B.V. 2] is 
op haar beurt aandeelhouder en bestuurder van [bezwaarmaker]. 
[Naam 1] is aandeelhouder en bestuurder van [naam B.V. 1]. 
[Naam 2 en naam 1] zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. 
 
4. Het geschil spitst zich toe op de vraag of [naam 1] door het huwelijk met [naam 
2] begunstigde is van een deel of het gehele vermogen van [bezwaarmaker].  
 
Door [bezwaarmaker] wordt betoogd dat [naam 1] geen begunstigde van een deel 
of het gehele vermogen van [bezwaarmaker] is.  
 
Volgens [de CI] is [naam 1] door het huwelijk met [naam 2] begunstigde van een 
deel of het gehele vermogen en daarom uiteindelijk belanghebbende van 
[bezwaarmaker]. Volgens [de CI] blijkt uit de huwelijksvoorwaarden dat er 
wederzijdse financiële verplichtingen gelden die onder meer bestaan uit het delen 
van de kosten van het huishouden evenals de kosten voor (ongeboren) kinderen. 
De echtgenoten hebben daardoor een aanspraak op een deel van elkaars 
vermogen. 
 
De commissie volgt [de CI] niet in haar standpunt. 
 
Artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van het Certificatieschema beperkt de 
verboden combinatie tot de functies van uiteindelijk belanghebbende bij of 
bestuurder van twee asbestverwijderingsbedrijven. In dit geval gaat het erom of 
[naam 1] - naast bestuurder en uiteindelijk belanghebbende van [naam B.V. 1} - 
begunstigde is van een deel of het gehele vermogen van een ander 
asbestverwijderingsbedrijf, namelijk [bezwaarmaker]. 
 
Uit niets blijkt dat [naam 1] begunstigde is van de rechtspersoon [bezwaarmaker]. 
Zij kan geen aanspraak maken op een deel of het gehele vermogen van 
[bezwaarmaker]. Of [naam 1] begunstigde is van een deel van het vermogen van 
[naam 2] is daarbij niet relevant. Een aanspraak op het vermogen van [naam 2] is 
niet gelijk te stellen met een aanspraak op het vermogen van [bezwaarmaker]. Of 
[naam 2] en [naam 1] al dan niet op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, is 
daarom ook niet relevant. 
 
Naar het oordeel van de commissie gaat het verbod in artikel 25, tweede lid, 
aanhef en onder e, van het Certificatieschema niet zover dat daaronder ook de 
begunstigde van het vermogen van een uiteindelijk belanghebbende van of 
bestuurder bij een asbestverwijderingsbedrijf moet worden begrepen. Een dergelijk 
verbod is niet in artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van het 
Certificatieschema te lezen. 
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Een verruiming van de personenkring van de verboden combinaties 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 commissie verwijst naar haar adviezen BCA 18005 en BCA 18006 en de 
uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 7 maart 2019, 
ECLI:NL:RBGEL:2019:976. 
 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat, nu geen sprake is van een afwijking 
van artikel 25, tweede lid, aanhef en onder e, van het Certificatieschema, 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.  
 
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 € 512,- (gewichtsfactor 1).  
 
Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 1.024,- 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. 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  
€ 1.024,- te vergoeden. 

 
Dit advies is gegeven door ... 
 
Moergestel, 5 november 2019. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter  
 


