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Deelbeschikking op Wob verzoek
Van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanleiding

Middels een verzoek d.d. 3 juli 2020, ontvangen op 6 juli 2020, is verzocht om openbaarmaking 
van:

- Alle verslagen van de workshop(s) risicobeoordelingsproces horende bij het TNO 
onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" met kenmerk TNO 2018 R10712.

- De gespreksverslagen, bestanden en overige documentatie die zijn vastgelegd en gebruikt 
bij het beoordelen van risico's door het expert team van TNO bij het onderzoek "veilig 
asbestsanering op hoogte" met kenmerk TNO 2018 R10712.

- Alle voorbereidende documenten en bestanden die zijn gebruikt bij de workshop(s) 
risicobeoordelingsproces horende bij het TNO onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" 
met kenmerk TNO 2018 R10712.

- Alle mail correspondentie tussen inspectie SZW, afdeling Directie Gezond en Veilig Werken 
SZW, TNO en de betrokken onderzoeksgroep van TNO bij het onderzoek "veilig 
asbestsanering op hoogte" met kenmerk TNO 2018 R10712 over de periode 1-oktober-
2018 en 1-juli-2020.

- Alle interview verslagen horende bij het TNO onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" 
met kenmerk TNO 2018 R10712.

- Alle mail correspondentie tussen het ministerie SZW, inspectie SZW en de afdeling Directie 
Gezond en Veilig Werken SZW, in de periode 2-februari-2017 en 3-juli-2020. Met aandacht 
voor onder meer de volgende onderwerpen i.r.t. werkbak hangende in een kraan:

o Werkbak
o Werkplatform
o 7.23d
o Aanpassing Arbobesluit O Risicobeoordeling O TNO
o Asbest sanering
o WT
o VERAS
o Hijsen
o Heffen
o Hijskraan
o 2009/104/EG
o 2006/42/EG
o Hoogte
o Beslissystematiek

- Alle rapporten en verslagen van inspectie SZW aangaande ongevallen en incidenten 
waarbij een werkbak of werkplatform hangende aan een hijskraan betrokken was over de 
periode 1-1-1998 en 1-1-2020.

- Alle rapporten en verslagen van inspectie SZW aangaande geconstateerde, gemelde, 
gerapporteerde of verwerkte overtredingen of verdenkingen van overtredingen van artikel 
7.23d van het Arbobesluit periode 1-1-2013 en 1-1-2020.

- Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW waaruit blijkt 
of kan worden opgemaakt dat de inzet van een werkbak hangende aan een hijskraan de 
innovatie van andere arbeidsmiddelen en werkmethoden remt of heeft geremd.

- Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW waaruit blijkt 
of kan worden opgemaakt dat de inzet van een werkbak hangende aan een hijskraan 
onder de nieuwe beleidsregels van het arbeidsomstandighedenbesluit 7.23d (ingegaan op 
1 juli 2020) zal leiden tot een flinke afname van de inzet van een werkbak hangende in 
een kraan zoals gesteld door de staatssecretaris T. van Ark in het nader rapport d.d. 19 
april 2019 op het advies van de Raad van State.

- Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW waaruit blijkt 
of kan worden opgemaakt dat de inzet van een werkbak hangende aan een hijskraan 
onder de nieuwe beleidsregels van het arbeidsomstandighedenbesluit 7.23d (ingegaan op 
1 juli 2020) zal leiden tot een verwachte noodzakelijke incidentele inzet van circa 100 keer 
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per jaar, zoals gesteld in de nota van toelichting (staatsblad 2020, 135 besluit van 24 april 
tot wijziging van het arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe regels 
betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen), onder 
de kop "bedrijfseffecten en effecten voor regeldruk".

- Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW waaruit blijkt 
of kan worden opgemaakt dat er deskundig onderzoek is verricht naar het optreden en het 
effect van de gestelde pendule beweging van een werkbak hangende in een kraan door 
toedoen van wind of het beladen en lossen van goederen.

- Alle verslagen, rapporten, bestanden en documenten van het ministerie SZW aangaande 
de behandeling en beoordeling van de ontvangen reacties op de internetconsultatie 
aangaande de Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.vm. nieuwe regels m.b.t gebruik 
werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen uit oktober 2018 en november 2018.

Wet openbaarheid van bestuur

Bij brief van 6 juli 2020 is het verzoek aangemerkt als een verzoek in gevolge de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

Inventarisatie documenten

In overleg met de verzoeker wordt het verzoek afgehandeld in deelbeschikkingen. Deze eerste 
deelbeschikking ziet op nota’s en Kamerstukken. 

In het kader van deze eerste deelbeschikking zijn in totaal 25 documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd. In dit 
besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per 
document duidelijk is wat is besloten.

Buiten reikwijdte

De informatie in documenten 1a en 1c valt geheel buiten de reikwijdte van het verzoek. Document 
1a is een brief met een beleidsreactie op het functioneren van het asbeststelsel en document 1c is 
een brief over de stand van zaken in relatie tot straalgrit. Deze documenten zien dus niet op ‘veilig 
asbest saneren op hoogte’ en vallen daarmee buiten de reikwijdte van dit verzoek. Overigens zijn 
beide brieven reeds openbaar en te raadplegen via rijksoverheid.nl. De informatie in document 1 
valt gedeeltelijk buiten de reikwijdte van het verzoek. Document 1 bevat passages over het 
functioneren van het asbeststelsel en over straalgrit. Deze passages zien niet op ‘veilig asbest 
saneren op hoogte’ en vallen daarmee buiten de reikwijdte.

Reeds openbare documenten

Het document met volgnummer 1b is reeds openbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds 
openbare informatie. De vindplaats van dit document is opgenomen in de inventarislijst.

Overwegingen

Ik ben nagegaan of er sprake is van in de wet vastgelegde uitzonderingsgronden die het openbaar 
maken van de genoemde documenten of delen daarvan in de weg zouden kunnen staan.

Persoonsgegevens

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten met nummers 1, 2, 6, 7c, 8, 9 en 10 staan persoonsgegevens. Ik ben van 
oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
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Mevr. mr. J.H. Meijer
Directeur WBJA

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, van de Awb. Overeenkomstig de Awb 
kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang 
rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van 
verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij:

WBJA-Bezwaren-BO-T1@minszw.nl

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede reden(en) 
waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal 
te zijn gesteld. Wordt het bezwaarschrift per e-mail ingediend, dan moet het bezwaarschrift in pdf-
formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande “natte” 
handtekening bevatten. 
Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat 
het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning).

Per post kan u uw bezwaar indienen bij:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden,
Bureau Ondersteuning team 1
Postbus 90801
2509 LV ’s-Gravenhage
(fax 070 333 5116)




