Raad van Bestuur
Retouradres: Postbus 96843, 2509 JE Den Haag

VERAS en VVTB
T.a.v. de heer Kees de Groot en de heer Coen Lagerwey
Postbus 159
4190 CD GELDERMALSEN
4190CD159

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag
Postbus 96843
2509 JE Den Haag
www.tno.nl
T +31 88 866 00 00
F +31 15 262 73 83
Datum
17 juni 2019

Onderwerp

Rapport ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’

Onze referentie
2019 SR 42
Contactpersoon
Niels Schouten

Geachte heren De Groot en Lagerwey,
Naar aanleiding van uw brief van 4 juni 2019 (kenmerk 9VERAS-ASB.12721b.B)
bericht ik u als volgt.
In uw eerdere brief van 15 maart jl. (kenmerk 9VERAS-ASB.12721.B), uw notitie
met een nadere toelichting hierop ontvangen op 12 april jl. (kenmerk 9VERASASB.12721.a) en ons gesprek van 15 april jl. heeft u kritiek naar voren gebracht op
het rapport ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’ dat op 5 maart jl. is
verschenen. Dit rapport, dat is opgesteld door Crisislab, Radboud Universiteit,
Universiteit Utrecht en TNO, had tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van een risicogericht asbestbeleid. Wij hebben hierop uitgebreid mondeling en
schriftelijk gereageerd, in respectievelijk ons gesprek van 15 april jl. en onze brief
van 27 mei 2019 (kenmerk 2019 SR 33). Voorts hebben wij de context waarin het
onderzoeksrapport is opgesteld en het perspectief waarin dit moet worden
geplaatst, toegelicht in de publieke verklaringen gepubliceerd bij het verschijnen
van het rapport op 5 maart 2019 1 en in reactie op de uitzending van EenVandaag
over dit onderwerp op 25 mei 2019 2.
TNO is dus zowel schriftelijk als mondeling reeds uitvoerig op de stellingen van
VERAS en VVTB ingegaan. De standpunten van TNO zijn in dit verband voldoende
uiteen gezet. Wij zien in uw nieuwe brief van 4 juni jl. geen aanleiding om onze
eerdere reacties te herzien of uit te breiden.
TNO heeft in verband met het rapport ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’
van 5 maart jl. geen onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens van feitelijke
aard gepubliceerd. TNO heeft zich ook niet onrechtmatig gedragen jegens VERAS
of VVTB.
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Zie voor deze verklaring:
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/3/belangrijk-dat-iedereen-weet-hoe-ze-veilig-metasbest-om-moeten-gaan/
2

Zie voor deze reactie:
https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Schriftelijke_reacties_Nederlandse_Or
ganisatie_voor_toegepast.pdf
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Wij zien daarom geen reden op grond waarvan TNO verplicht zou zijn tot enige
rectificatie en zijn dan ook niet voornemens om tot rectificatie over te gaan.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Ir. M.G.L.H. Tossings
Lid Raad van Bestuur (COO)
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