VOAM-VKBA, VERAS, VVTB en Fenelab:

Asbestverwijderingsbranche positief
over beleidsreactie Staatssecretaris SZW
inzake certificatiestelsel asbest
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Zie www.nieuwsszw.nl/ 		
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verwijdering.
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VOAM-VKBA (asbest inventarisaties),
VERAS (sloop en asbestverwijdering),
VVTB (asbestverwijdering) en 		
Fenelab (eindbeoordeling).
Zie voor de Paper en andere

Staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, heeft haar beleidsreactie1 op het
onderzoek naar het functioneren van het certificatiestelsel asbest aan de Tweede
Kamer gezonden. Daarin geeft Van Ark aan dat het werken met asbest nooit
ten koste mag gaan van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Om
dit te borgen zijn, aldus de Staatssecretaris, in het huidige certificatiestelsel
positieve resultaten bereikt. Zij is dan ook niet van plan om het certificatiestelsel
in te ruilen voor een alternatief stelsel. Wel worden er substantiële aanpassingen
aangekondigd om een aantal knelpunten op te lossen.

documenten www.voam-vkba.nl,
www.sloopaannemers.nl, www.vvtb.nl
en www.fenelab.nl.

Brancheverenigingen VOAM-VKBA, VERAS, VVTB en Fenelab zijn positief over de
beleidsreactie. In mei van dit jaar is door ons de “Position Paper Certificatiestelsel
Asbest Veilig en gezond asbestverwijderen: behoud wat goed werkt en verbeter
waar mogelijk” aangeboden aan de Staatssecretaris. Daarin pleitten wij er als asbestverwijderingsbranche2 voor om vast te houden aan het huidige stelsel, maar om
daarbinnen een aantal knelpunten weg te nemen. De voornemens in de beleidsreactie
van de Staatssecretaris sluiten aan bij de aanbevelingen in onze Position Paper.
Door het Ministerie is de achterliggende tijd hard gewerkt om de diverse inbreng
vanuit het werkveld te beoordelen en te wegen. Resultaat is een weloverwogen
beleidsreactie met een concreet en samenhangend pakket aan acties en maatregelen.
De Staatssecretaris is verder van plan om een Validatie- en Innovatiepunt in te
stellen en er komen officiële afspraken met TNO om de onafhankelijkheid en transparantie van TNO-onderzoek te waarborgen. Aan Ascert wordt gevraagd om goed
te kijken naar de vertegenwoordiging binnen de diverse geledingen.
De door de Staatssecretaris voorgenomen verbeteraanpak zal naar onze overtuiging
bijdragen aan de effectiviteit en efficiëntie van het veilig en gezond verwijderen
van asbest. Nu moet er snel worden doorgepakt! Wij zullen er bij het Ministerie
op aandringen om samen met het werkveld snel aan de slag te gaan met de
verbeteraanpak. Constructieve betrokkenheid en inbreng van partijen in het werkveld, zoals de asbestverwijderingsbranche en opdrachtgevers, is daarvoor cruciaal!
Wij roepen de Tweede Kamer op om de verbeteraanpak van de Staatssecretaris
te steunen.
Lees verder >>
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StoffenManager Asbest
risico-indelingstechniek.

De Staatssecretaris doet concrete voorstellen ter zake het systeem van risicoklasseindeling. Daar zijn wij blij mee, omdat wij ons al langere tijd zorgen maken hierover.
In onze notitie “De systematiek van risicoklasse- indeling moet zo snel mogelijk
worden verduidelijkt en aangepast!” in juni 2018 hebben wij hiervoor dringend
de aandacht gevraagd van de Staatssecretaris. SZW onderkent de tekortkomingen en
doet een aantal voorstellen om het systeem te verbeteren. De certificatievereisten
worden losgekoppeld van de risicoklasse en verder kondigt de Staatssecretaris
aan dat SMArt3 zal worden doorontwikkeld en dat de juridische positie van
SMArt zal worden verstevigd in de regelgeving. Dit sluit aan bij onze voorstellen.
De implementatie hiervan moet snel worden opgepakt.
Kortom, samen aan de slag met het borgen van veilig en gezond asbestverwijderen:
behoud wat goed werkt en verbeter waar mogelijk!
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