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1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Actie

Herman opent de vergadering en heet in het bijzonder Sijmen Versteegt welkom. Hij is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bespreking van de agendapunten 3 en 5. Na ruim twintig jaar als directeur-eigenaar werkzaam te zijn
geweest in een asbestonderzoeksbureau en – laboratorium, richt hij zich nu
met Q-results op ondersteuning van opdrachtgevers bij het maken van beleidskeuzes bij asbestvraagstukken. Sijmen is lid van de Werkkamer Persoon.
2.

Verslag van 23 juni
De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van punt 2 zegt Herman, dat het CCvD eind oktober zal praten over de samenstelling van de werkkamers en het CCvD. In dat kader zal
ook worden gesproken over het voorstel van de klankbordgroep om in de
werkkamers een lid van de klankbordgroep op te nemen.
Naar aanleiding van punt 3 zegt Herman, dat de kandidaat expliciet kan aangeven dat de werkgever informatie mag krijgen over de uitslag van het examen.

3.

Misstanden in de praktijk
Een deelnemers heeft eerder dit jaar enkele voorbeelden van misstanden in
de asbestverwijdering rondgestuurd. Hij vertelt dat hij fysiek is bedreigd toen
hij melding maakte van zaken die niet goed gingen. Er werken veel mensen
met nulurencontracten in de sector die geen risico willen lopen op verlies van
het contract en daarom misstanden verzwijgen. Er is een klachtenlijn maar
daar wordt niet vertrouwelijk omgegaan met informatie over de melders. Er
is een app beschikbaar maar daar kun je niet anoniem melden.
Opgemerkt wordt dat het aantal inspecties bij inventarisatie verwaarloosbaar
zijn. Het is een goed punt dat inspecties niet meer vooraf worden aangekondigd. In de ene provincies zou overigens meer worden gecontroleerd dan in
de andere. De asbestverwijderaar wordt straks verplicht te melden aan de CI,
dat er meer asbest is aangetroffen dat volgens de inventarisatie aanwezig
was.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vrijgave maar in de praktijk
werkt dat niet.
Sijmen zet dit onderwerp op de agenda van de CCvD.
Sijmen

4.

Communicatie en informatie
Een werkgroepje heeft zich gebogen over dit onderwerp. Naar aanleiding van
een notitie worden de volgende opmerkingen gemaakt.

- de achterban uitnodigen om vragen in te sturen
- klachtenlijn openen
- kijk op de website van de VOAM
- nieuwsbrief of asbestmagazine maken
- info over de klankbordgroep opnemen
- linkedingroep maken
- hoe weet je of de informatie klopt?
- kennisdeling
- vragen en antwoorden
Aan de hand van de gemaakte opmerkingen zal de werkgroep de notitie aanvullen.
5.

Miniturbine van Martindale
Op verzoek van een deelnemer staat dit onderwerp op de agenda. Hij merkt
op dat de miniturbine van het ene op het andere moment door SZW in de
ban is gedaan. Sijmen zegt dat Ascert niet bij het besluit betrokken is geweest. Het is genomen de I-SZW, omdat de turbine niet zou voldoen aan
specificaties voor onafhankelijke lucht. Op dit moment wordt nagegaan of
Martindale door aanpassingen alsnog aan de specificaties kan voldoen. Het
College van Deskundigen van Ascert volgt dit proces.
Een deelnemers geeft aan dat Veras relevante informatie heeft verstrekt. Hij
zal deze doormailen.
Op de vraag of iedereen zomaar een nieuw product kan invoeren antwoordt
Sijmen dat je daarvoor een conformiteitsverklaring moet opstellen die wordt
getoetst door de Inspectie SZW. Er is nog geen overzicht van veilige apparatuur. Eerst moet de nieuwe 530/540 worden gepubliceerd.

6.

Splitsen klankbordgroep in DTA en DIA
Opgemerkt wordt dat er inhoudelijk weinig raakpunten zijn en dat de regels
verschillend zijn.
Er is synergie tussen het werk van DIA en DTA.
De klankbordgroep is er voor medewerkers uit de sector.
Conclusie: op dit moment geen aanleiding om Ascert voor te stellen de
klankbordgroep te splitsen.

7.

Volgende vergadering + suggestie spreker
De volgende vergadering vindt plaats op 24 november. Dan zal de tekst van
de vernieuwde 530/540 zijn gepubliceerd en kunnen we bespreken aan welke
punten bij de voorlichting extra aandacht moet worden besteed. We kunnen
ook de Inspectie SZW uitnodigen om te praten over het bevorderen van de
meldcultuur in de asbestsector.

8.

Rondvraag en sluiting
Op de vraag of het de bedoeling is dat de klankbordgroep de status krijgt van
vakraad antwoordt Herman, dat de klankbordgroep op verzoek van SZW is
opgericht door Ascert. De klankbordgroep signaleert knelpunten en wordt
betrokken bij het opstellen van de schema's. De klankbordgroep geeft zijn
bevindingen door aan het CCvD. Het directe aanspreekpunt in het CCvD is de
voorzitter van HZC. Meer status is op dit moment niet voorzien. Het is zaak
dat de klankbordgroep zich op inhoudelijke gronden kwalificeert als een belangrijk orgaan. Daar moeten we met elkaar hard aan werken.
Gevraagd wordt naar de eisen waaraan opleidingsbureaus moeten voldoen en
de opvattingen over opleidingen en instructeurs. Dit punt houden we aan tot
een eventueel gesprek met iemand van de Examencommissie.
De voorzitter sluit de vergadering.

Comm.

