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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

t.a.v. de directeur Gezond en Veilig Werken mevrouw drs. H.L.M. Boussen  

Postbus 90801  

2509 LV DEN HAAG  

 

Onze referentie: 0VERAS-ASB.13644.B Meteren, 23 april 2020 

 

Betreft: risicoklasse-indeling asbesthoudende vensterbanken / ‘opening’ van VIP Asbest 

 

Geachte mevrouw Boussen, 

 

De achterliggende ruim twee jaar hebben wij meermaals uw aandacht gevraagd voor de risicoklasse-

indeling van asbesthoudende vensterbanken. Wij verwijzen kortheidshalve naar het overleg in divers 

verband daarover en onze brief- en mailwisseling.  

 

Vanwege de onduidelijkheid in het werkveld over de risico-klasse indeling van het saneren van 

asbesthoudende vensterbanken in relatie tot het protocol van Aedes, hebben wij per brief d.d. 16 

augustus 2019 (kenmerk 9VERAS-ASB.13017.B) een aantal concrete vragen gesteld. Hierop is door 

u per brief d.d. 1 november 2019 (bijgevoegd) gereageerd, mede namens Inspectie SZW.  

 

In deze brief wordt aangegeven dat de rapporten1 van TNO die zijn opgesteld in opdracht van Aedes 

kunnen dienen als validatierapport en voldoen aan de daaraan gestelde eisen. U geeft aan dat uit 

onderzoek van Inspectie SZW is gebleken dat de door Aedes opgestelde werkmethode in de praktijk 

toepasbaar is en dat de blootstelling (ver) onder de grenswaarde blijft. Verder geeft u aan dat indien 

de sanering van vensterbanken voldoet aan de randvoorwaarden uit het protocol, het in principe een 

ieder vrij staat om deze werkwijze te volgen.  

 

Wij maken ons onverminderd zorgen over de borging van veilig en gezond werken bij het saneren van 

asbesthoudende vensterbanken. Bovendien is er sprake van een ongelijk en oneerlijk speelveld 

tussen gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven die zich bezighouden met het saneren van 

asbesthoudende vensterbanken en andere bedrijven die (kennelijk) asbesthoudende vensterbanken 

mogen certificeren zonder melding in LAVS, zonder certificatietoezicht en zonder onafhankelijke 

eindbeoordeling. Voor de onderbouwing van deze stelling verwijzen wij u naar de uitgebreide mail- en 

briefwisseling de achterliggende tijd.  

 
Inmiddels is de looptijd van de pilot van Aedes ruimschoots verstreken. Aedes heeft in het protocol 

aangegeven dat de resultaten van de pilot worden gedeeld met TNO, het Ministerie SZW en de 

Inspectie SZW. In uw bovengenoemde brief van 1 november 2019 geeft u aan dat Aedes een verzoek 

om landelijke afschaling heeft ingediend bij de “pilotcommissie SCi 547”. Ook in een 

stakeholdersbijeenkomst is dat door u aangegeven.  

 
1  TNO-notitie, 12 oktober 2017, referentie 0100308174 en TNO-notitie, 29 januari 2018, referentie 0000816160. 
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Tot op heden hebben wij niets vernomen over de uitkomst van het verzoek om landelijke validatie. 

Vanuit het werkveld zijn er wel regelmatig vragen over de risicoklasse-indeling van asbesthoudende 

vensterbanken. In dat geval verwijzen wij naar uw schrijven van 1 november jl. Er wordt dan terecht 

geïnformeerd naar de actuele stand van zaken.  

 

Ondertussen wordt er in uw opdracht door RIVM hard gewerkt aan de instelling van het Validatie en 

Innovatie Punt Asbest (VIP). De aanleiding van het instellen van een VIP is mede de gang van zaken 

rondom asbesthoudende vensterbanken. Gebleken is immers dat de procedures en regels voor 

landelijke validaties niet duidelijk zijn en dat in het voorbeeld van vensterbanken de wel bekende 

procedures niet gevolgd zijn. Hiervoor hebben wij in juni 2018 reeds voor de eerste keer uw aandacht 

gevraagd2. Wij worden als werkveld betrokken bij de inrichting van het VIP. Voor ons is onduidelijk 

wanneer het VIP operationeel is, maar wij pleiten er voor om het VIP snel ‘te openen’    

 
De procedure voor het behandelen van verzoeken om landelijke validatie is binnen het VIP veel beter 

geregeld, zowel binnen het VIP, alsook de consultatiefase, de beoordeling door Inspectie SZW en de 

uiteindelijke besluitvorming door SZW. Bovendien is onderdeel van de VIP beoordeling de borging van 

veilig en gezond werken, hetgeen in de beoordeling door de Commissie SC-547 niet goed belegd is.  

 

Gelet op het voorgaande hebben wij de volgende vragen (1 en 2) en het volgende verzoek (3): 

1. Wat is de stand van zaken van het verzoek tot landelijke validatie van asbesthoudende 

vensterbanken dat (kennelijk) aanhangig is bij de Commissie SC-547? 

2. Worden daarbij ook de resultaten van de pilot van Aedes betrokken en is er bij de 

behandeling van dit verzoek ook specifiek aandacht voor de borging? 

3. Wanneer is VIP operationeel en worden verzoeken die aanhangig zijn bij de Commissie SC-

547 en nieuwe verzoeken doorgezonden aan het VIP (zoals eerder door ons voorgesteld)? 

 

Graag verzoeken wij u om een reactie binnen 14 dagen, zodat wij onze leden kunnen informeren. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris Arjan Hol (arjanhol@sloopaannemers.nl / 

06-41483390). Een afschrift van deze brief is gezonden aan het bestuur Stichting Ascert, aan 

Inspectie SZW (Wies Hontelez) en aan de secretaris van het VIP.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

K. de Groot 

VERAS 

  C. Lagerwey 

VVTB 

 

 
2  De systematiek van risicoklasse-indeling moet zo snel mogelijk worden verduidelijkt en aangepast! De feiten over 

de risicoklasse-indeling, in relatie tot de gedachtenvorming over het functioneren van het Certificatiestelsel asbest en met 

als praktijkcase de sanering van asbesthoudende vensterbanken, VOAM-VKBA, VERAS, VVTB en Fenelab, juni 2018. 










