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Inleiding
Het Validatie- en Innovatiepunt asbest (VIP) zorgt voor een snelle en onafhankelijke beoordeling ten
behoeve van de landelijke validatie van innovatieve werkwijzen1 voor asbestsanering. Op basis van
deze beoordeling adviseert het VIP aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een
werkwijze als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Het VIP heeft een conceptbeoordeling
opgesteld van het verzoek van HMB Milieutechniek m.b.t. uitbreiding van het toepassingsdomein van
de reeds gevalideerde FiberCover® werkwijze, zoals opgenomen in SMA-rt (de dato 28 juli 2021).
Voordat het VIP tot een definitieve beoordeling op dit dossier komt, stelt het VIP mensen in staat op
het concept te reageren gedurende de consultatieperiode via de VIP website.

Instructies voor het geven van uw reactie
Vermeld bij elke opmerking:
• Het paginanummer en onderdeel waarop de opmerking betrekking heeft;
• De argumentatie of bevindingen waarop u uw reactie baseert.
• Gaat het om andere bronnen, rapporten of literatuur? Voeg deze dan bij.
Alleen reacties die aan deze criteria voldoen, worden door het VIP in behandeling
genomen. Opmerkingen worden niet in behandeling genomen als zij:
• Na de sluitingsdatum zijn ingediend;
• Geen betrekking hebben op de inhoud van het document;
• Betrekking hebben op de implementatie van de werkwijze in SMA-rt;
• Klachten betreffen tegen instellingen of personen;
• Aanstootgevend of beledigend zijn.
Voor het indienen van een reactie tijdens de consultatieperiode maakt u gebruik van het daarvoor
bestemde formulier op de VIP-website. De consultatie sluit op woensdag 8 juni 2022.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het VIP-beoordelingsteam bespreekt de binnengekomen reacties uit de consultatieronde. Deze
reacties worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve beoordeling. Vervolgens stelt het VIP
een advies aan het ministerie van SZW op. Het advies en de reacties uit de consultatieronde worden
gepubliceerd op de VIP-website. Ook uw reactie en de naam van uw bedrijf of organisatie staan dan
op de VIP-website. Als een verzoek tussentijds wordt ingetrokken, brengt het VIP geen advies uit. Er
verschijnen dan ook geen reacties uit de consultatie op de VIP-website. Wel informeert het VIP het
ministerie van SZW dat het verzoek is ingetrokken.
Opmerking: De verzoeker heeft versie 1 van het verzoek ter beoordeling ingediend bij het VIP. Het VIP
heeft een conceptbeoordeling opgesteld op basis van deze versie. Naar aanleiding van deze
conceptbeoordeling heeft de verzoeker zijn verzoek aangepast (versie 2). Het VIP heeft nog geen
beoordeling opgesteld van dit aangepaste verzoek. Om het bredere publiek ook de mogelijkheid te
geven om op deze herziende versie te reageren, heeft het VIP besloten versie 2 van het verzoek voor
te leggen ter consultatie. Nadat de consultatietermijn is verstreken, bespreekt het VIPbeoordelingsteam de in de consultatie ingebrachte reacties samen met de aanpassingen die de
verzoeker heeft gedaan in versie 2 van het verzoek. Hierna wordt de eindbeoordeling opgesteld. Op
basis van de eindbeoordeling wordt het advies aan SZW geformuleerd.
1

Onder ‘werkwijze’ vallen zowel nieuwe als bestaande technieken, apparaten en handelingen zowel complex als simpel.
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CONCEPTBEOORDELING
Doel verzoek: HMB Milieutechniek verzoekt om een uitbreiding van het toepassingsdomein van de
reeds gevalideerde FiberCover® werkwijze, zoals opgenomen in SMA-rt (de dato 28 juli 2021),
zonder daarbij nieuwe validatiemetingen aan te leveren. Het betreft een aanvulling op de
productgroepen ‘asbestcement wand- en gevelplaat’ en ‘asbestcement vlakke plaat’. Onder deze
productgroep wil HMB Milieutechniek de bevestigingsmethoden ‘gekit/gelijmd met latten’ en
‘geklemd met latten en/of beugels’ toevoegen aan het toepassingsdomein.
Conceptbeoordeling VIP-beoordelingsteam
-

-

Voor de beoordeling van het saneren van asbestcement beplating dat gekit/gelijmd is met
latten verwijst HMB Milieutechniek naar de validatierapporten in bijlage 3 en 19 van de
reeds gevalideerde aanvraag (de dato 28 juli 2021). Op basis van deze validatiemetingen en
de informatie in het dossier beoordeelt het VIP dat de blootstelling tijdens het saneren met
de reeds gevalideerde FiberCover werkmethode van asbestcement beplating dat
gekit/gelijmd is met latten, voldoende laag is om plaats te kunnen vinden in risicoklasse 1.
Het VIP plaatst daarbij de volgende opmerkingen:
o Het VIP verzoekt HMB milieutechniek om de omstandigheden en de resultaten van
de validatiemetingen in bijlage 3 en 19 op te nemen in het dossier (dit ten behoeve
van de consultatiefase). Hiervoor kan de overzichtstabel (aangeleverd voor het reeds
gevalideerde verzoek) van de twee validatiemetingen worden gebruikt.
o De huidige werkmethode opgenomen in SMA-rt geeft niet aan welke handelingen
moeten worden uitgevoerd om de latten te verwijderen. Het VIP verzoekt HMB
Milieutechniek om de volledige FiberCover werkmethode, inclusief de bijkomende
handelingen om de latten te verwijderen, toe te voegen aan het dossier.
Over de tweede bevestigingsmethode ‘geklemd met latten en/of beugels’ kan het VIP geen
oordeel geven. Het aangeleverde dossier geeft geen beschrijving, foto’s of
validatierapporten van deze handeling. Het VIP verzoekt HMB Milieutechniek om te
onderbouwen waarom het saneren met de reeds gevalideerde FiberCover werkmethode van
asbestcement beplating dat geklemd is met beugels en/of latten plaats kan vinden in
risicoklasse 1.
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