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Secretaris Ascert
Voorzitter Stichting Ascert
0VERAS-ASB: verzoek opschorting eis van jaarlijkse fittest (SPOED)

Urgentie:

Hoog

AAN bestuur Stichting Ascert / CCvD Asbest / CKI’s,
Namens VERAS en VVTB vraag ik hierbij uw aandacht voor het volgende. Nota bene: dit bericht is gezonden aan
secretaris@ascert.nl met het verzoek om dit bericht verder door te geleiden en in overleg met partijen de procedure
voor besluitvorming te bepalen.
Als gevolg van het Coronavirus nemen leveranciers van ABM geen fittesten meer af. Als een werknemer niet tijdig de
jaarlijkse fittest heeft gedaan kan dat leiden tot een afwijking voor het gecertificeerde bedrijf. Voor het afleggen van
een examen DAV / DTA is een geldige fittest een entree-eis voor het examen.
Gezien de bijzondere omstandigheden verzoeken wij u om de toetsing aan de eis van de geldige fittest in artikel 34
van het Certificatieschema Asbest voorlopig op te schorten, inhoudende dat de eis van “één keer per certificatiejaar”
kan worden uitgelegd als binnen 14 maanden. Hierdoor is er twee maanden extra de tijd om de fittest af te leggen.
Naar huidig inzicht zou dat voldoende moeten zijn. Indien u een andere formulering kiest met hetzelfde resultaat is
dat uiteraard ook akkoord.
Verder is het verzoek om de entree-eis van de fittest bij het DAV / DTA examen tijdelijk niet toe te passen. Via het
certificatietoezicht Proces is voor nu voldoende geborgd dat medewerkers zo snel mogelijk alsnog de fittest afleggen.
Wij zien uw reactie naar aanleiding van dit verzoek graag spoedig tegemoet.
Overigens hebben VERAS / VVTB in het CCvD Asbest vorige week ook de aandacht gevraagd voor de
beschikbaarheid van voldoende werkoveralls. We hebben aangegeven zaken uit te zoeken en met een voorstel /
verzoek te komen. Ondertussen volgen de ontwikkelingen elkaar snel, waaronder het verzoek van overheidswege
aan leveranciers om beschermede materialen zoals maskers en overalls beschikbaar te stellen aan de
gezondheidszorg. Wij bekijken daarom of een verzoek nog opportuun is.
Mede namens VVTB,
Met vriendelijk groet,
drs. ing. Arjan D. Hol
mobiel 06-41483390
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Steunt u al de Sloopcode? Zie www.sloopcode.nl!
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