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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. het 

aanpassen van de reeds gevalideerde (d.d. 28 juli 2021) en in SMA-rt opgenomen FiberCover 

werkmethode. 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 maandag 21 maart.  

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 VIP-
beoordelingsteam de in de consultatie ingebrachte reacties samen met de aanpassingen die de 

 
1 Onder ‘werkwijze’ vallen zowel nieuwe als bestaande technieken, apparaten en handelingen zowel complex 
als simpel. 
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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. 
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CONCEPTBEOORDELING 

Doel verzoek: HMB Milieutechniek vraagt om het aanpassen van de reeds gevalideerde (d.d. 28 juli 

2021) en in SMA-rt opgenomen werkinstructies voor het verwijderen van hechtgebonden 

asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en kanalen.  

VIP-conceptbeoordeling 
Het VIP gaat onder voorwaarde akkoord met de door HMB Milieutechniek voorgestelde wijzigingen 

van de reeds gevalideerde (d.d. 28 juli 2021) en in SMA-rt opgenomen werkinstructies voor het 

verwijderen van hechtgebonden asbesthoudende vensterbanken, beplating, beglazingskit, buizen en 

kanalen.  

Het VIP stelt daarbij de volgende voorwaarden: 

- Het grootste gedeelte van de tekst onder ‘voorbereidende fase documenten, 

werkvoorbereider’ komt te vervallen. Het VIP gaat hiermee akkoord mits de volgende tekst 

wordt toegevoegd: “Controleer of is voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving (omtrent 

asbestsaneringen). Indien hier niet (meer) aan wordt voldaan of de situatie tijdens de 

werkzaamheden verandert, dan moet het werk stilgelegd worden en dient de situatie 

opnieuw beoordeeld te worden.” 

- Punt 3: “Controleer of de FiberCover® voorzien is van de gecodeerde verzegeling.” Hierbij 

moet vermeld worden dat bij iedere nieuwe sanering een nieuwe/verzegelde FiberCover® 

verpakking moet worden gebruikt.  

- Punt 4: “afzetten” vervangen door “afgezet”. 

- De paragrafen ‘Randvoorwaarden’ en ‘Opleiding en training’ moeten naar boven geplaatst 

worden vóór “Werkinstructie FiberCover”.  

 

Daarnaast vraagt het VIP zich af of punt 6 “Toepassingen die ingemetseld/ingeklemd zitten” ook geldt 

voor toepassingen die op een andere wijze vast zitten (gekit, gelijmd, in specie gezet of gestort)? 

 

 


