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Artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema beperkt de te mel-
den wijzigingen tot de bestuurders van de onderneming. [Bezwaarmaker] dient wijzi-
gingen van bestuurders van haar onderneming te melden. De onderneming is (het as-
bestverwijderingsbedrijf van) [bezwaarmaker]. 
 
 
Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker] 
 
Het bezwaar 
[Bezwaarmaker] maakt bij brief van 26 november 2019 bezwaar tegen het besluit van 5 
november 2019 van [de CI]. 
Bij het bestreden besluit heeft [de CI] aan [bezwaarmaker] een formele waarschuwing ge-
geven. 
 
De procedure 
Naar aanleiding van het bezwaar heeft [gemachtigde CI] bij brief van 10 april 2020 een ver-
weerschrift ingebracht. 
 
Betrokken partijen zijn in de gelegenheid gesteld te worden gehoord tijdens een op 12 
juni 2020 gehouden hoorzitting. Het van deze zitting gemaakte verslag is bij dit advies ge-
voegd.  
 
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 als gronden van bezwaar aan dat de bestuurder van [bezwaarma-
ker], [BV 1], niet is gewijzigd. 
 
Het wettelijk kader 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsom-
standighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en het Certificatieschema voor 
de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Certificatieschema). 
 
Op grond van artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema meldt 
de certificaathouder onmiddellijk aan de certificerende instelling:  
b. wijzigingen van bestuurders van de onderneming.  
 
In artikel 70, eerste lid, van het Certificatieschema is bepaald dat, indien de certificaathou-
der 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 waarschu-
wing 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. 
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Het niet voldoen aan artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema is een categorie III-
afwijking.  
In artikel 70, tiende lid, van het Certificatieschema is bepaald dat aan de certificaathouder 
door de certificerende instelling een waarschuwing wordt gegeven in geval van een afwij-
king uit categorie III en IV. 
 
De beoordeling  
1. Op 17 oktober 2019 heeft [de CI] een audit uitgevoerd op de vestigingslocatie van [be-
zwaarmaker]. Tijdens de audit is door de auditor geconstateerd dat volgens het uittreksel 
van de Kamer van Koophandel met nummer [nummer] d.d. 1 augustus 2019 de heer 
[naam 1] per 15 juli 2019 bestuurder is van [BV 2]. De heer [naam 2] staat niet meer als be-
stuurder van [BV 2] genoemd. Het betreft een wijziging van de bestuurders van de onder-
neming die niet onmiddellijk is gemeld aan [de CI]. 
 
[De CI] heeft deze geconstateerde feiten als een afwijking van artikel 4, tweede lid, onder 
b, van het Certificatieschema aangemerkt en bij het bestreden besluit aan [bezwaarma-
ker] een formele waarschuwing gegeven. 
 
2. Op grond van artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema meldt 
de certificaathouder onmiddellijk aan de certificerende instelling wijzigingen van bestuur-
ders van de onderneming. 
 
3. [BV 1] is de enige bestuurder van [bezwaarmaker]. De enige bestuurder van [BV 1] is [BV 
2]. Op 15 juli 2019 is de heer [naam 1] toegetreden tot het bestuur van [BV 1]. Dit laatste feit 
is niet aan [de CI] gemeld. 
 
4. Het geschil spitst zich toe op de vraag of [bezwaarmaker] de toetreding van de heer 
[naam 1] tot het bestuur van [BV 1] aan [de CI] had moeten melden. Naar het oordeel van 
de commissie dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord.  
 
Artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema beperkt de te melden 
wijzigingen tot de bestuurders van de onderneming. [Bezwaarmaker] dient wijzigingen 
van bestuurders van haar onderneming te melden. De onderneming is (het asbestverwij-
deringsbedrijf van) [bezwaarmaker]. [BV 1] was en is de enige bestuurder van [bezwaarma-
ker]. Daarin heeft zich geen wijziging voorgedaan.  
 
Volgens [de CI] in het verweerschrift moeten als bestuurders worden gezien de natuurlijke 
personen die de onderneming besturen. [De CI] wijst erop dat in artikel 2, onder c, van het 
Certificatieschema staat dat de bestuurders van een onderneming die een certificaat aan-
vraagt een verklaring moeten tekenen. Volgens [de CI] volgt daaruit dat dit uitsluitend na-
tuurlijke personen kunnen zijn, omdat een rechtspersoon vanzelfsprekend niet kan teke-
nen. 
De commissie overweegt hierover dat een rechtspersoon wel degelijk een verklaring kan 
tekenen. Dat gebeurt door de daartoe rechtsgeldige vertegenwoordigers.  
 
 
Verder voert [de CI] in het verweerschrift aan dat overigens iedere andere opvatting, na-
melijk dat een bestuurder geen natuurlijke persoon zou moeten zijn, de bedoeling van de 
regeling zou frustreren, omdat die erop gericht is dat de CI belangenverstrengeling moet 
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kunnen constateren. Anders zou de CI uit eigen beweging met regelmaat de bestuurs-
structuren van al haar certificaathouders moeten laten controleren. Het feit dat de wetge-
ver heeft gekozen voor een meldingsplicht van bestuurswijzigingen duidt erop dat dit niet 
de bedoeling van de wetgever is geweest.  
De commissie merkt hierover op dat de gestelde bedoeling van de regeling niet uit de re-
geling of toelichting blijkt. In de toelichting van het Certificatieschema wordt enkel ver-
meld dat artikel 4 overeenkomt met artikel 4 van het Werkveldspecifiek certificatie-
schema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (Bijlage 
XIIIa). In de toelichting op artikel 4 van Bijlage XIIIa wordt gesteld:  

“Uit de in het tweede lid bedoelde wijzigingen kan bijvoorbeeld blijken dat er sprake is 
van de verkoop van de onderneming of beëindiging van de onderneming. De certifice-
rende instelling controleert of de certificaathouder na de gemelde wijzing nog aan de 
eisen uit deze bijlage voldoet.” 

Voor zover het om de constatering van belangenverstrengeling gaat, kan de CI op basis 
van de meldingsplicht in artikel 4, tweede lid, onder d, van het Certificatieschema daarop 
toezien.  
 
Naar het oordeel van de commissie gaat het verbod in artikel 4, tweede lid, aanhef en on-
der b, van het Certificatieschema niet zover dat daaronder ook de bestuurder (de heer 
[naam 1]) van de bestuurder ([BV 2]) van de bestuurder ([BV 1]) van [bezwaarmaker] moet 
worden begrepen. De tekst van artikel 4, tweede lid, aanhef en onder b, biedt daarvoor 
geen aanknopingspunten.  
Een dergelijke verruiming van de te melden wijzigingen 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 over-
treding voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar bij of krachtens een wettelijk voor-
schrift is omschreven. De commissie verwijst naar haar adviezen BCA 18005, BCA 18006 en 
BCA 19012 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 arti-
kel 4, tweede lid, aanhef en onder b, van het Certificatieschema, het bestreden besluit niet 
in stand kan blijven en moet worden herroepen.  
 
De proceskosten 
Op de hoorzitting heeft [bezwaarmaker] om een proceskostenvergoeding op voet van ar-
tikel 7:15 van de Awb verzocht.  
 
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 be-
stuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Daarom dienen de proceskosten te worden ver-
goed.  
 
De kosten kunnen met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht en de 
daarbij behorende bijlage worden begroot op 1 punt voor het verschijnen op de hoorzit-
ting. De waarde per punt bedraagt € 525,- (gewichtsfactor 1).  
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Dit resulteert in totaal in een bedrag van € 525,- voor de kosten van door een derde be-
roepsmatig 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 20004 samenhangende zaak in de zin van artikel 3, eer-
ste 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 in-

trekking; 
2. de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar ten bedrage van  

€ 525,- te vergoeden, met dien verstande dat dit bedrag in deze zaak en in zaak BCA 
20004 slechts eenmaal hoeft te worden vergoed. 

 
Dit advies is gegeven door … 
 
Moergestel, 8 juli 2020. 
De Bezwaarschriftencommissie Ascert 
de secretaris    de voorzitter   
 
 


