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Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
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2509 LV DEN HAAG  

 

Onze referentie: 1VERAS-ASB.15079.B Meteren, 24 december 2021 

 

Betreft: vervallen van de persoonscertificatieplicht DAV voor machinisten snel invoeren! 

 

Geachte Staatssecretaris, 

 

In uw brief aan de Tweede Kamer d.d. 26 november jl. heeft u bericht over de voortgang van de 

aanpassingen van het Asbeststelsel. Daaruit blijkt dat er vertraging optreedt in de voorbereiding en 

implementatie van de wijziging van het Arbobesluit in het kader van de herziening van het 

Asbeststelsel. In een gezamenlijke brief van VERAS, VVTB en Fenelab d.d. 18 november 2021 

(kenmerk 1VERAS-ASB.14956.B) hebben wij hierover onze zorgen reeds geuit. 

 

Uit de Kamerbrief blijkt niet wanneer de invoeringsdatum precies wordt verwacht. U geeft aan dat de 

datum van inwerkingtreding afhankelijk is van de tijd die nodig is om de aanpassingen in de praktijk te 

implementeren en dat daarover overleg plaatsvindt met de stakeholders. Duidelijk is in ieder geval dat 

invoering niet zal plaatsvinden voor medio 2023. 

 

Dat is de reden dat wij uw aandacht vragen voor het feit dat, naast de structurele herziening van het 

Asbeststelsel, in het wijzigingsvoorstel Arbobesluit ook enkele technische detailaanpassingen zijn 

voorzien. Eén van deze detailwijzigingen is het vervallen van de persoonscertificatieplicht DAV voor 

machinisten die betrokken zijn bij de asbestverwijdering (wijziging artikel 4.54d, Arbobesluit).  

 

Wij zijn blij met deze aanpassing. Daarmee wordt een prangend knelpunt in de dagelijkse werkpraktijk 

opgelost. De huidige regelgeving is, in samenhang met de persoonscertificatie eisen, onmogelijk en 

onwerkbaar. Hiervoor vragen wij al jaren uw aandacht en de voorgenomen wijziging is het resultaat 

van uitgebreid overleg tussen uw beleidsmedewerkers en onze branche.  

 

Nu de wijziging van het Arbobesluit ter zake de herziening van het Asbeststelsel vertraging oploopt, 

verzoeken wij u met klem om de wijziging van artikel 4.54d, Arbobesluit zo spoedig alvast in te voeren. 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

Kees de Groot 

VERAS 

Bas Jansen 

VVTB  

 

 


