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Kenmerk  bri. 1111-1903948934-77  

Betreft  Tijdelijk vrijstellingsbesluit verplichtingen 

Arbeidsomstandighedenwet 

Datum  8 mei 2020 

 

 

Geachte mevrouw Van Ark, 

 

Op 23 april jl. zond u een brief aan de Tweede Kamer inzake het tijdelijke 

vrijstellingsbesluit verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet1. Met dit besluit wordt, in 

verband met Covid-19, tijdelijke vrijstelling verleend van bepaalde verplichtingen in het 

kader van certificatie of persoonsregistratie. Het gaat bijvoorbeeld om het afleggen van 

examens, het volgen van opleidingsdagen en het ondergaan van een 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Hierbij verzoeken wij u om een verlenging van 

de vrijstellingsperiode.  

 

Vooralsnog is uitgegaan van een vrijstellingsperiode tot en met 31 augustus 2020. 

Daarbij is er vanuit gegaan dat het vanaf 1 juli a.s. mogelijk zal zijn om hercertificatie 

weer volgens de gebruikelijke procedures uit te voeren, zodat vanaf 1 september 

iedere certificaathouder van wie het certificaat verliep in de periode tot 1 juli, vanaf 1 

september 2020 weer kan beschikken over een geldig certificaat, mits hij aan de eisen 

voldoet.  

 

Arbodiensten en hun professionals zijn nauw betrokken bij deze beroepsgerichte 

keuringen waar het arbeidsgeneeskundig onderzoek deel van uitmaakt. Het is op dit 

moment veelal niet mogelijk om de gebruikelijke procedures te volgen, in die zin is de 

vrijstelling een logische maatregel. De periode van twee maanden om de inhaalslag te 

voltooien is echter naar onze mening om twee redenen niet realistisch: 

 
1 Staatscourant nr. 21417 d.d. 10 april 2020 
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1. Naast de ‘inhaalkeuringen’ moeten ook de reguliere keuringen voor de periode van 

1 juli t/m 31 augustus in deze periode worden uitgevoerd.  

2. De maanden juli en augustus vallen in de vakantieperiode die zal moeten worden 

benut door onze professionals om na een intensieve periode van hard werken weer 

tot rust te komen. Kortom wij hebben in deze periode te maken met een beperkte 

bezetting. 

 

Wij verzoeken u daarom om aanvullend een uitsteltermijn van drie maanden te 

verlenen voor de groep waarvoor eerder uitstel is verleend en de groep die tussen 1 juli 

en 1 september gekeurd moet worden.  

Het streven is erop gericht om iedereen tijdig te keuren, echter zo ontstaat enige uitloop 

en kan de achterstand nog in 2020 worden ingelopen. Om dit te realiseren zullen 

arbodiensten en bedrijfsartsen een strakke regie voeren om afspraken in te plannen. 

Hierdoor kunnen sommige mensen ruim voor het verlopen van het certificaat worden 

opgeroepen. Op deze manier beschikt iedereen die aan de geldende eisen voldoet 

uiterlijk op 31 december 2020 weer over een geldig certificaat.  

 

Graag vernemen wij spoedig uw reactie op ons verzoek. Vanzelfsprekend zijn wij 

bereid om de uitwerking daarvan nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

 

 

Sieb Louwsma      Gertjan Beens 

voorzitter OVAL      voorzitter NVAB 

 


