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Betreft: HERHAALDE OPROEP om voortgang wijziging Certificatieschema Asbest
Geachte mevrouw Boussen,
Per brief d.d. 24 september jl. hebben wij uw aandacht gevraagd voor de voortgang van de
de invoering van wijzigingen van het Certificatieschema Asbest. Wij maakten ons namelijk zorgen
over de veel te lange behandeltermijn (meer dan 1,5 jaar) van voorstellen voor schemawijzigingen.
In onze brief van september dit jaar hebben wij gemotiveerd toegelicht dat het doorvoeren van
schemawijzigingen te lang duurt. Hierdoor kunnen voor de borging van veilig en gezond werken
noodzakelijke wijzigingen in de praktijk niet worden doorgevoerd. Ook kunnen efficiëntere werkwijzen,
die leiden tot kostenbesparingen, hierdoor niet worden geïmplementeerd. Verder leidt dit tot onbegrip
in het werkveld en tot vermindering van draagvlak voor het certificatiestelsel dat toch al onder druk
staat. Onze brief sluit af met enkele concrete verzoeken.
Per brief d.d. 22 oktober jl. heeft u op onze brief gereageerd. U geeft aan dat het
procescertificatieschema op korte termijn zal worden voorgelegd aan het CCvD Asbest en daarna in
de Staatscourant zal worden gepubliceerd. Verder geeft u aan dat het persoonscertificatieschema
naar verwachting begin volgend jaar gepubliceerd zal worden.
Inmiddels is 2020 bijna voorbij. Wij hebben via het CCvD Asbest nog geen eindversie van het
procescertificatieschema voorbij zien komen. De planning en voortgang is volkomen onbekend. Ook
Stichting Ascert kan ons hierover niet concreet informeren.
Conclusie is dat uw toezeggingen helaas niet worden nagekomen en dat het proces van
schemawijziging nog steeds niet op orde is. Dat vinden wij een kwalijke zaak en dit tast de werking en
geloofwaardigheid van het Certificatiestelsel aan. Het is onbegrijpelijk dat schemawijzigingen 1,5 tot 2
jaar naar besluitvorming in het CCvD nog niet zijn geëffectueerd.
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Wij zullen dit ook opnieuw bij het bestuur van de Stichting Ascert aan de orde stellen, die samen met
uw ministerie verantwoordelijk is voor een adequaat schemabeheer en een vlotte afwikkeling van
voorstellen voor schemawijzigingen. Als er sprake is van capaciteitstekort voor bijvoorbeeld een
juridische toetsing, dan kunnen SZW en Ascert gezamenlijk en tijdig actie nemen om in extra
capaciteit te voorzien. Kennelijk heeft dat niet plaatsgevonden.
Eén van de schemawijzigingen is het krijgen van meer flexibiliteit in de keuze van de decontaminatie
procedure en in samenhang daarmee de aanpassing van de technische eisen aan decontaminatieunits. Deze voorstellen, die een verbetering inhouden voor veilig en gezond werken en gelijktijdig
leiden tot efficiëntere werkmethoden, liggen al ruim anderhalf jaar op de plank. Dat geldt ook voor de
dringend vereiste aanpassing van het persoonscertificatieschema inzake DAV voor machinisten.
Wij verzoeken u om op korte termijn in overleg te treden met Stichting Ascert en de certificatieinstellingen om toe te staan dat de wijziging van de SCi directe en indirecte decontaminatie
vooruitlopend op de invoering van de schemawijziging alvast mogen worden toegepast, alsook dat
wordt geanticipeerd op de aanpassing van het certificatieschema inzake het DAV certificaat voor
machinisten.
In dat kader herhalen wij ons verzoek dat we in het verleden al meermaals hebben gedaan om de
verwijzing naar deze SCi documenten in het certificatieschema ‘dynamisch’ te maken, dus zonder
datum en versie. Nu is sprake van een ‘statische’ verwijzing. Dat is opmerkelijk omdat de SCi
documenten zijn bedoeld als interpretatie / uitwerking van de eisen in het certificatieschema. Deze
uitwerking van eisen zijn in een SCi document opgenomen om juist flexibeler te zijn. Dat motief is door
de statische verwijzing geheel teniet gedaan en door de lange behandeltermijn van
schemawijzigingen is dat extra prangend.
Naast bovenstaande verzoeken dienen de verzoeken uit onze brief d.d. 24 september jl. hier als
geheel herhaald en ingelast te worden beschouwd. Verder opnieuw het verzoek om ons concreet over
de publicatie- en invoeringsdatum te berichten. Uw reactie zien wij graag spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,

K. de Groot
VERAS

B. Jansen
VVTB

Pagina 2 van 2

