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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 Batteryspray m.b.t. het
aanpassen van de reeds gevalideerde en in SMA-rt opgenomen werkmethoden voor het saneren van
afstandhouders en stopbuspakkingen (VIP validatie 2020/2021) en flenspakkingen (SCi-547 validatie
2018). Het betreft aanpassingen om te komen tot verplicht gebruik van de Batteryspray APP. Er
worden geen wijzigingen doorgevoerd in gevalideerde handelingen. 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 3 augustus 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 (anoniem) uit de consultatieronde
worden gepubliceerd 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 die versie. Naar aanleiding van deze
conceptbeoordeling heeft de verzoeker zijn verzoek aangepast (versie 2), en de gestelde vraag
beantwoord (zie bijlage 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
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Onder ‘werkwijze’ vallen zowel nieuwe als bestaande technieken, apparaten en handelingen zowel complex
als simpel.
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is verstreken, bespreekt het VIP-beoordelingsteam 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.

CONCEPTBEOORDELING
Doel verzoek: Batteryspray vraagt om het aanpassen van de reeds gevalideerde en in SMA-rt
opgenomen werkmethoden voor het saneren van afstandhouders en stopbuspakkingen (VIP
validatie 2020/2021) en flenspakkingen (SCi-547 validatie 2018). Het betreft aanpassingen om te
komen tot verplicht gebruik van de Batteryspray APP. Er worden geen wijzigingen doorgevoerd in
gevalideerde handelingen.
VIP conceptbeoordeling
Batteryspray heeft gedemonstreerd hoe de app de borging bevordert. Om de producten van
Batteryspray te kunnen gebruiken moet de afnemer een gebruikersomgeving hebben in de app. De
afnemer is verplicht om bij de afname van materialen/producten credits aan te schaffen voor het
gebruik van de app. Wanneer de afnemer saneringswerkzaamheden uitvoert met producten van
Batteryspray, moeten twee gebruikers hun Batteryspray-certificaatnummer invoeren vóór de start
van de werkzaamheden. Zo vindt borging plaats van de juiste certificering en de geldigheid daarvan.
Batteryspray registreert het geschatte verbruik en de duur van de inspectie. Bij vermoeden van
onregelmatigheden kan de geregistreerde informatie worden gebruikt als input voor het verlengen
dan wel intrekken van het certificaat of het niet meer verstrekken van materialen of producten.
Batteryspray heeft laten zien dat de beheerder van de gebruiksomgeving rapportages kan genereren
aan het eind van de werkzaamheden, welke kunnen worden gedeeld met bijvoorbeeld
opdrachtgevers of inspectie.
Het VIP heeft de volgende opmerkingen en vragen met betrekking tot de app en zijn gebruik:
Hoe kan gebruik van de app bij werkzaamheden in Atex-omgevingen worden geborgd?2
Wanneer Batteryspray het gebruik van de app verplicht stelt, adviseert het VIP aan
Batteryspray om actief steekproefsgewijs te beoordelen of de vastgelegde controles ook
daadwerkelijk goed zijn uitgevoerd. De ingevoerde gegevens kunnen daarbij worden
gebruikt om klanten indien nodig actief van feedback te voorzien dan wel eventueel een
Batteryspray-certificaat in te kunnen trekken, en (geanonimiseerd) deze gegevens te
gebruiken om aandachtspunten voor de (herhalings)training in kaart te brengen. Zo
wordt borging actief bevorderd ten opzichte van de situatie zonder app.
Om ervoor te zorgen dat de gebruiker de juiste versie van het veiligheidsinformatieblad
(VIB) gebruikt, adviseert het VIP om in de rapportage van elke sanering op te nemen
welke versie van het VIB van toepassing is.
Daarnaast heeft het VIP de volgende algemene opmerkingen:
Ook op andere plaatsen waar Batteryspray beschreven staat zullen deze wijzigingen
moeten worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld de Arbocatalogus Asbest in installatie- en
isolatiebranche.
Pagina 3: “SCi 548” wijzigen in “SCi 547”.
In het hele document: het woord “flensen” wijzigen in “flenzen”.
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Antwoord Batteryspray: “De app kan gebruikt worden op ATEX devices die vrij op de markt verkrijgbaar zijn.
Het gebruik van de app in Atex-omgevingen is daarbij geborgd.”
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