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Hierbij zend ik u mijn eindrapport Voorstel inrichting Landelijk Expertisecentrum 
Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB).  
 
Dit is de rapportage van Fase 1 van de opdracht die ik als kwartiermaker voor het 
LEC-SB van het ministerie van SZW heb gekregen. De opdracht voor Fase 1 
luidde: “Doe een voorstel voor de inrichting van het LEC-SB, waaronder de 
governance, zodanig dat het uiterlijk op 1 juli 2022 kan starten met de 
werkzaamheden aan de hand van een werkprogramma. Dit voorstel dient uiterlijk 
1 januari 2022 opgeleverd te worden ter finale goedkeuring en vaststelling door 
de verantwoordelijke bewindspersoon van het ministerie van SZW als voorwaarde 
voor de financiering van het LEC-SB.  
Feitelijk behelst de opdracht in de eerste fase drie sub-opdrachten, te weten het 
doen van voorstellen voor het ontwikkelen en opstarten van de governance, de 
totstandkoming en start van de uitvoering van een werkprogramma, en de uit te 
voeren activiteiten en te nemen besluiten tot de start van het LEC-SB, inclusief 
het ontwikkelen van een voorstel voor het verdere ontwikkeltraject”. 

Dit eindrapport gaat achtereenvolgens in op de inhoud, organisatie, financiering 
en communicatie van het LEC-SB. Het sluit af met een Plan van Aanpak voor Fase 
2. De inrichting van het LEC-SB, een nieuw instituut, vergt op al deze terreinen in 
onderlinge samenhang denkwerk, ontwikkelkracht en afstemming. Er is in vier 
maanden door alle betrokkenen met energie en enthousiasme veel werk verzet. 
Dat heeft geleid tot dit eindrapport van Fase 1. Het werk is daarmee nog niet 
klaar. In Fase 2 waarin de daadwerkelijke op- en inrichting van het LEC-SB ter 
hand zal worden genomen moeten verschillende aspecten nog verder worden 
uitgewerkt. Hieronder wordt dit per aspect toegelicht en op basis daarvan wordt 
aangegeven waarover nu besluitvorming wordt gevraagd. 

Ten aanzien van de inhoudelijke opgave van het LEC-SB zijn de missie, 
kernwaarden, kerntaken en missie beschreven en zijn op basis daarvan de taken 
en werkprocessen benoemd. Vervolgens is beschreven op welke systematische 
wijze het meerjarenprogramma zal worden ontwikkeld en hoe dit zal leiden tot 
een eerste werkprogramma op basis waarvan het LEC-SB kan starten. Een 
concept-werkprogramma 2022-2025 zal in het tweede kwartaal van 2022 worden 
aangeboden ter goedkeuring. In de maanden hiervoor zal al afstemming hierover 
plaats vinden met het ministerie van SZW en diverse stakeholders. 
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Voor de invulling van de taak van het LEC-SB bij de uitvoering van de Regeling 
tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) vindt overleg plaats 
met het IAS en de SVB. Dit zal in het eerste kwartaal van 2022 resulteren in 
werkafspraken tussen het LEC-SB en het IAS. Dit houdt nauw verband met de 
oplevering door het NCvB van de eerste Lijst Beroepsziekten. Welke 
beroepsziekten op deze lijst worden opgenomen heeft immers effect op de 
omvang en aard van de in te richten werkprocessen ten behoeve van de 
uitvoering van de TSB. Ook zal op korte termijn een uitvoeringstoets over de TSB 
worden opgeleverd. 

Ten aanzien van de organisatie van het LEC-SB wordt een uitgewerkt voorstel 
beschreven van de organisatorische en bestuurlijke vormgeving. Ook is 
beschreven op welke wijze dit juridisch kan worden geborgd en welke juridische 
instrumenten daarvoor nodig zijn. Aan de Landsadvocaat is gevraagd hierop een 
‘second opinion’ uit te voeren. De Landsadvocaat heeft geconcludeerd geen 
‘showstoppers’ te zien. De geconstateerde aandachtspunten en randvoorwaarden 
zullen bij de uitwerking in acht worden genomen. De uit te werken juridische 
instrumenten zullen in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar komen en 
daarna ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Op basis van de organisatorische en bestuurlijke vormgeving is de financiering 
van de diverse activiteiten van het LEC-SB beschreven. Ook dit zal in het eerste 
halfjaar van 2022 worden uitgewerkt. Bijzondere aandacht behoeft de begroting. 
In samenhang met het concept-werkprogramma zal een conceptbegroting worden 
opgesteld en ter goedkeuring worden aangeboden. Om per 1 juli 2022 het LEC-SB 
operationeel te hebben, dienen vanaf januari al voorbereidingen te worden 
getroffen die financiering vergen. Daarom vindt momenteel overleg plaats met 
het ministerie van SZW over een startbegroting voor de eerste maanden van 
2022. 

Voor een goede werking van het LEC-SB is de communicatiefunctie van groot 
belang. De vormgeving hiervan en de te ondernemen activiteiten zijn in het 
eindrapport beschreven. 

Afgesloten wordt met het Plan van Aanpak voor Fase 2. Hierin is beschreven 
welke activiteiten moeten worden ondernomen om een start van het LEC-SB per 1 
juli 2022 mogelijk te maken, welke producten en volgens welke tijdlijn moeten 
worden opgeleverd en hoe dit zal worden aangepakt. 

Ik verzoek u het eindrapport van Fase 1 goed te keuren. Expliciet vraag 
ik uw instemming met: 

- missie, kernwaarden, kerntaken en op basis daarvan de taken en 
werkprocessen; 

- wijze waarop systematisch het meerjarenprogramma zal worden 
ontwikkeld en hoe dit zal leiden tot een eerste werkprogramma op 
basis waarvan het LEC-SB kan starten; 

- voorstel van de organisatorische en bestuurlijke vormgeving en 
hoe dit juridisch kan worden geborgd en welke juridische 
instrumenten daarvoor nodig zijn;   
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- wijze waarop – op basis van de organisatorische en bestuurlijke 
vormgeving – de diverse activiteiten van het LEC-SB zullen 
worden gefinancierd; 

- vormgeving van de communicatie van het LEC-SB en de daarin te 
ondernemen activiteiten; 

- plan van aanpak voor Fase 2 met activiteiten om een start van het 
LEC-SB per 1 juli 2022 mogelijk te maken met producten, tijdlijn 
en wijze van aanpak. 

 

Daarbij teken ik aan dat: 

• In het tweede kwartaal van 2022 een concept-werkprogramma en 
bijbehorende begroting ter goedkeuring zal worden aangeboden; 

• Begin 2022 een startbegroting ter goedkeuring zal worden 
aangeboden; 

• De juridische instrumenten om de voorgestelde organisatorische 
en bestuurlijke vormgeving te borgen na het eerste kwartaal van 
2022 ter goedkeuring zullen worden aangeboden. 

 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 
 




