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Betreft: notitie Aedes verdraait de feiten over asbestsanering om tot kostenverlaging te komen
Geachte mevrouw Van Ark,
Onlangs hebben wij onze Position paper “Certificatiestelsel Asbest; Veilig en gezond
asbestverwijderen: behoud wat goed werkt en verbeter waar mogelijk” aan u toegezonden. Daarin
doen wij concrete voorstellen voor praktijkgerichte verbeteringen voor het Certificatiestelsel Asbest.
Eén van onze voorstellen is aanpassing van de risicoklasse-indeling. In dat kader is door ons nog
eens op een rij gezet wat precies de regels en procedures zijn rondom de wettelijke systematiek van
de risicoklasse-indeling in het Arbobesluit. Dit hebben we verwoord in een notitie en deze treft u
bijgaand aan. De conclusie is dat het huidige wettelijke systeem niet meer goed werkt. De regels en
procedures zijn onduidelijk en schieten tekort. In de notitie doen wij concrete en constructieve
voorstellen voor aanpassing van de regelgeving en procedures.
Helaas zijn er ook partijen die niet constructief willen meewerken, maar betogen dat zaken niet goed
werken zonder met concrete voorstellen te komen. Dat is vooral zichtbaar in de opstelling van Aedes,
de vereniging van Woningcorporaties. Aedes zoekt de publiciteit, verdraait daarbij de feiten en schept
een beeld over onze branche dat niet klopt. Ondertussen is Aedes lid van de overlegorganen van
Ascert, maar is zij niet aanwezig bij de overleggen en doet zij geen concrete voorstellen.
Gezien de recente publiciteit in de media hebben wij besloten om hiertegen stevig stelling te nemen.
Ons bericht daarover treft u eveneens bijgevoegd aan. Er is onrust ontstaan in het werkveld. Dat
verdienen onze hardwerkende mensen niet en vinden we heel vervelend en contraproductief. Graag
treden wij met u in overleg om onze visie te geven en nader met u van gedachten te wisselen over
knelpunten en oplossingen.
Wij zien uw reactie naar aanleiding van dit schrijven en de bijlagen graag spoedig tegemoet. De
bijlagen bij deze brief zijn ook gedeeld met de politieke fracties in de Tweede Kamer.
Met vriendelijke groet,
VOAM-VKBA, VVTB, VERAS en Fenelab

