Welkom!

VERAS Ledenbijeenkomst
Arbo & Slooptechniek
Asbest
9 december 2020

VERAS Bouwt aan slopen!
Programma
1.

Update uit de Commissie Arbo en Slooptechnieken

2.

Presentatie van en toelichting op Informatieblad transport van klein materiaal
naar verdiepingsvloeren
Update Veiligheidsladder

1.

Toelichting en bespreking asbestdossiers:
• stand van zaken Certificatieschema Asbest
• stand van zaken DAV voor machinisten
• terugkoppeling RK indeling asbesthoudende vensterbanken
• toekomstige ‘RK indeling’ volgens Kamerbrief SZW
• blootstellingsonderzoek asbestdaken

VERAS Bouwt aan slopen!
Commissie Arbo en Slooptechnieken (1)
•

Aan de slag sinds september 2019.

•

Circa 4 vergaderingen / jaar.

•

Arbo is een belangrijk beleidsthema.

•

Praktische invulling belangrijk.

•

Dus betrokkenheid ‘praktijkmannen’ vanuit de leden!

•

Vaak gerelateerd aan slooptechnieken.

•

Ergo: Commissie Arbo en Slooptechnieken.

VERAS Bouwt aan slopen!
Commissie Arbo en Slooptechnieken (2)
Wat hebben we gedaan / waar zijn we mee bezig?
-

Initiatief voor opzet Kennisdag voor High Reach sloopmachinisten. Loopt nu
verder via SVS. Heeft u al kandidaten aangemeld?

-

Opstellen Informatieblad veilig hijsen van machines naar verdiepingsvloeren.
Wordt zo gepresenteerd.

-

Klankbord voor opstellen beslissystematiek voor inzet werkplatforms aan
hijskranen bij sanering asbestdaken.

-

Klankbord voor de interdisciplinaire commissie van ABOMA bij het opstellen
van een “Richtlijn voor Demontage Liftinstallaties”.

-

Voorstel voor aanpassing van de BRL SVMS 007 om te bewerkstelligen dat
het volgen van de norm ook leidt tot het voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
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Commissie Arbo en Slooptechnieken (3)
Plannen voor 2021
-

Evaluatie SVMS 013 met als doel:
- praktisch werkbaar handvat voor technische inrichting van de werklocatie;
- waarbij degene die het document goed gebruikt er op kan vertrouwen dat
aan wet- en regelgeving voldaan is (Arbowet en Bouwbesluit).

-

Aanzet tot het erkennen van een sloopmat / spatmat als nuttig hulpmiddel om
een bouwveiligheidszone te beperken.

-

Informeren van VERAS-leden over de consequenties voor sloopprojecten van
de Landelijke Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid die is opgenomen in het
Bouwbesluit 2012.

-

Heeft u nog suggesties of vragen voor de Commissie?
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Informatieblad Klein materieel op verdiepingsvloer
-

Onderwerp: het hijsen van materieel naar een verdiepingsvloer.

-

Probleemstelling: aangrijpingspunt buiten de gevel waardoor er
gevaarlijke situaties ontstaan bij naar binnen halen zware stukken.

-

Technische oplossing ontwikkeld voor het plaatsen van materieel op
verdiepingsvloeren bij sloopprojecten.

-

Binnen de Commissie Arbo en Slooptechniek is de toepasbaarheid
van de methode beoordeeld.

-

Resultaat: volgens AHS vastgesteld onder welke voorwaarden
materieelstukken naar verdiepingsvloer kunnen worden gebracht .

-

Er is voor deze methode ook een TRA opgesteld.
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VERAS Bouwt aan slopen!

Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)
-

Governance Code Veiligheid in de Bouw: opdrachtgevers (waaronder
Rijksoverheid) en aannemers, zie www.gc-veiligheid.nl/.

-

GCVB besluit dat Veiligheidsladder vanaf 1 januari 2022 verplicht is voor
(onder)aannemers.

-

VERAS inventariseert behoefte onder leden om in een overleg (naar
analogie van Overleg CO2 PL) kennis uit te wisselen en of er behoefte is
aan een gezamenlijke optrekking bij implementatie & certificatie.
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Stand van zaken Asbestcertificatieschema
•

Voorstellen schemawijzigingen liggen al sinds juni 2019 bij SZW.

•

Beoordeling en publicatie in Staatscourant nog niet klaar.

•

Brief VERAS / VVTB aan SZW: zorgen over voortgang!

•

Reactie SZW: voortgang toegezegd. Planning nog steeds onduidelijk.

•

Processchema eerste kwartaal 2021. Persoonsschema onduidelijk.

•

Implementatie schemawijzigingen blijft onnodig liggen, zoals: SCi
arbeidsmiddelen, RK indeling / validatie en verwijzing NEN2990.

•

Ascert: procedures voor schemawijzigingen gestroomlijnd. VERAS betrokken
via Werkkamers en CCvD Asbest.
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Stand van zaken DAV voor machinisten (1)
Situatie nu (Arbobesluit, artikel 4.54d, lid 10):

In afwijking van het zevende lid kan een persoon die werkzaam is als machinist en
die in die hoedanigheid asbest verplaatst waardoor sprake kan zijn van
werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel b of c, zonder het
certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest werkzaam zijn, mits:
a. hij onder voortdurend toezicht staat van een persoon die in het bezit is van het
certificaat, bedoeld in het vijfde lid; en
b. hij voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde nadere regels met betrekking tot
de werkzaamheden, de machine en hemzelf.
Gaat over de situatie dat de machine zich binnen het afgebakende gebied bevindt.
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Stand van zaken DAV voor machinisten (2)
•

Binnenkort artikel 4.29 Arboregeling, met uitwerking van de eisen aan het
werken als machinist in de asbestsanering en een aantoonbare instructie.

•

Samenvatting van de eisen aan machine / machinist:
• kennen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s;
• weten hoe ABM worden gebruikt;
• werken in machine met cabine met filteroverdrukinstallatie;
• kennis van filteroverdrukinstallatie dagelijkse controle;
• vermijden van breuk en zorgvuldig verplaatsen;
• procedures betreden en verlaten werkgebied en visuele inspectie machine;
• handelwijze in geval van nood, bij storing of uitvallen van de machine.

•

Zie online instructie op www.vezelveiligheid.nl!
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Stand van zaken DAV voor machinisten (3)
•

Knelpunten / praktijksituatie:
• brandschades;
• wegscheppen / afschrapen van de toplaag van het maaiveld;
• loshalen van asbesthoudende dak bitumen met sorteergrijper aan de kraan.

•

Oplossingen die in gang gezet zijn:
• tussenoplossing (?): aanpassen Persoonsschema met geldigheidduur voor
DAV1 certificaat van 3 jaar en geen mentor, ingeval van inzet als machinist;
• aanpassing 4.54d, lid 10, Arbobesluit waardoor machinist betrokken bij
asbestsanering helemaal geen DAV meer hoeft te hebben (wel 4.29 Ar);
• invoeringsdatum helaas onbekend, in de loop van 2021.
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Stand van zaken Asbesthoudende vensterbanken (1)
•

Wijziging RK indeling van asbesthoudende vensterbanken in juni 2020:
• voor het handmatig (met behulp van handgereedschap) verwijderen van
geschroefde - en geplakte (in specie gelegd of met lijm bevestigd)
vensterbanken met maximaal 15 % chrysotiel en een maximale breedte van 35
centimeter onder risicoklasse 1;
• mits werkmethodiek Aedes wordt gevolgd.

•

VERAS geeft zich hiertegen verzet, omdat toepassen van het ‘protocol’
vakmanschap vereist en juist bij werken zonder ABM de borging van de
deskundigheid van bedrijven en personen belangrijk is.

•

In 2019 al voorstel gedaan om dit in Certificatieschema Asbest te regelen.

VERAS Bouwt aan slopen!
Stand van zaken Asbesthoudende vensterbanken (2)
•

Diverse vragen en onduidelijkheden.
• welke organisatie / orgaan is verantwoordelijk voor het document en de
noodzakelijke evaluatie en aanpassing daarvan?
• er zijn geen resultaten van grootschalige toepassing door niet gecertificeerde
bedrijven en personen bekend, vindt deze evaluatie plaats?
• veel (combinaties) van bevestigingswijzen en reikwijdte RK1 onduidelijk;
• informatie op de SMA-rt (werkplanelementen) sluit niet aan op de beschrijving
van de werkmethodiek in validatierapport;
• vragen over het gebruik van de stofzuiger met afvalemmers;
• geen / wel invoer in LAVS.

•

Binnenkort overleg met het Ministerie en Ascert.
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Kamerbrief SZW over asbestbeleid (1)
•

September 2018: Kamerbrief over plannen SZW met Certificatiestelsel Asbest.

•

VERAS pleit voor voortgang en duidelijkheid en voor aandacht voor de borging
van veilig & gezond werken.

•

Kamerbrief van SZW van november 2020:
• loskoppelen van certificatieplicht en risicoklassen;

• koppeling van certificatievereiste aan type asbesttoepassing;
• meer risicogerichte benadering van de eindbeoordeling;
• wettelijke verankering van SMA-rt.

VERAS Bouwt aan slopen!

Kamerbrief SZW over asbestbeleid (2)
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Kamerbrief SZW over asbestbeleid (3)

VERAS Bouwt aan slopen!

Kamerbrief SZW over asbestbeleid (4)
•

Indeling in Groep A en B gebaseerd op TNO onderzoek.

•

VERAS heeft zware kritiek geuit op dit rapport.

•

Wetenschappelijke review op verzoek van Ministerie SZW.

•

Wetenschappers zijn zeer kritisch over TNO rapport en indeling in Groep A en B.
www.sloopaannemers.nl/themas-actueel/alles/-1783--wetenschappelijke-review-kraakt-tnorapport-over-risicogericht-asbestbeleid-maar-szw-trekt-zich-er-niks-van-aan/

•

Ministerie van SZW lijkt zich daarvan niks aan te trekken.
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Kamerbrief SZW over asbestbeleid (5)
• Teksten uit reviews van de wetenschappers:

• Zie verder:

www.sloopaannemers.nl/themas-actueel/alles/-1783--wetenschappelijke-review-kraakt-tno-rapport-overrisicogericht-asbestbeleid-maar-szw-trekt-zich-er-niks-van-aan/
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Kamerbrief SZW over asbestbeleid (6)
•

VERAS staat voor duidelijkheid, eerlijke markt, gelijk speelveld en borging van
veilig en gezond werken en zal:
• de vertaling van de plannen van SZW in regelgeving kritisch volgen;
• inspraak plegen in de consultatieronde wijziging Arbobesluit;

• blijven afstemmen met relevante partijen;
• de politiek blijven aanspreken.

•

Korte duiding van (de relatie met) ontwikkelingen asbestdakensanering
(Versnellingsaanpak en Blootstellingsonderzoek).

VERAS Bouwt aan slopen!

Dank voor uw aandacht!

Heeft u nog vragen?

