
 

 

  

 
 

 

 

 

Aan minVRO 

Van DGVB 

 

TER BESLUITVORMING  
 

Nota actief openbaar 

Ja 

 
Onze referentie 

2022-0000563396 
 

Datum 

14 oktober 2022 
 

Opgesteld door 

 

 

  
 

Samengewerkt met 

CZW, SZW, VWS 
 

Bijlage(n) 

1 

Pagina 1 van 2  

 
Beslisnota bij kamerbrief over Rapport 'Evaluatie 

werkpraktijk gespoten PUR-isolatie' 

Aanleiding 

Begin dit jaar is besloten RoyalHaskoningDHV opdracht gegeven om, naar 

aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad, onderzoek te doen naar de 

werkpraktijk bij gespoten PUR-isolatie. Dit rapport is begin augustus gereed 

gekomen. U heeft toegezegd de resultaten van de evaluatie en een voorstel voor 

(beleids)maatregelen na de zomer aan de Tweede Kamer aan te bieden (Delphi 

ID 204475) 

Geadviseerd besluit 

Het rapport van RoyalHaskoningDHV over de evaluatie van de werkpraktijk van 

gespoten PUR-isolatie met bijgaande beleidsbrief met een eerste beleidsreactie 

mede namens de minister van SZW aan de Kamer toezenden. 

Kern 

In de brief geeft u een eerste appreciatie van de (clusters van) aanbevelingen van 

RoyalHaskoningDHV.  

• U geeft aan dat u in aanvulling op de bestaande voorschriften diverse 

randvoorwaarden die cruciaal zijn voor de uitvoering van gespoten PUR-
schuim in de bouwregelgeving op gaat nemen.  

• U kiest daarnaast niet ook nog voor een verplichte certificering, ook niet als 
subsidievoorwaarde bij isolatiemaatregelen, omdat de meerwaarde 
onvoldoende duidelijk is.  

• U gaat in samenwerking met betrokken partijen en de betreffende ministers 
de informatievoorziening verder verbeteren, zowel richting consumenten als 
richting werknemers en artsen.  

• U spoort de branche aan om tot een betere klacht- en schadeafhandeling te 
komen.  

• SZW stimuleert nakoming van de RI&E verplichtingen en opzet van een 
Arbocatalogus.   

• U gaat meer doen om Zeer Zorgwekkende Stoffen uit te sluiten.  
• U gaat in samenspraak met de branche nader onderzoek doen naar onder 

meer maatregelen ter voorkoming van blootstelling en milieu-effecten van 
gespoten PUR-schuim.  

 

U geeft aan dat u deze maatregelen op onderdelen samen met de veldpartijen en 

betreffende ministers verder gaat uitwerken. U geeft aan dat u het van belang 

vindt dat iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid pakt en u wilt daar ook 
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meer duidelijkheid over verschaffen. U bericht de Kamer hierover voor de zomer 

van 2023 terug. 

 

Toelichting 

Bij de uitvoering van het onderzoek is een klankbordgroep van 

vertegenwoordigers vanuit de branche, te weten de PUR-verwerkers 

vertegenwoordigd door het Kennisplatform Gespoten PUR-schuim, de Nederlandse 

Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-fabrikanten (NVPU) en de certificerende 

instanties SKG-IKOB en Insula Certificatie en vanuit de consument, te weten het 

Meldpunt PURslachtoffers, betrokken. 

Een conceptversie van het rapport is in de zomer gelekt, waarna u heeft besloten 

het met een eerste beleidsreactie op de aanbevelingen aan de Kamer aan te 

bieden alvorens deze aanbevelingen en beleidsmaatregelen verder met de sector 

en consumenten uit te werken. 

 

RoyalHaskoning DHV geeft 6 (clusters van) aanbevelingen:  

1. Beperk de risicoverhogende factoren;  
2. Verbeter de informatieverstrekking naar isoleerders en bewoners;  
3. Maak een certificering noodzakelijk;  
4. Voorkom het gebruik en ontstaan van Zeer Zorgwekkende Stoffen;  

5. Overige aanbevelingen;  

6. Aanbevelingen voor verder onderzoek.  

 

Het is de bedoeling dat u deze brief mede namens minSZW verstuurt. Het 

ministerie van VWS heeft ook meegelezen gezien de rol van de GGD-en de risico’s 

voor de publieke gezondheid. 

Communicatie 

Mogelijk levert deze brief aandacht in de pers op. Woningisolatie is een actueel 

thema.  

RoyalHaskoningDHV is voornemens een kort feitelijk persbericht uit te brengen. 
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