
 
 

Samenvattting positief VIP Advies voor afstandhouders en stopbuspakkingen 

Validatie- en Innovatiepunt Asbest 
Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) is een onafhankelijk orgaan dat het ministerie 
van SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) adviseert of een werkwijze op gebied 
van asbestsanering als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Het kan gaan om nieuwe 
werkwijzen, technieken, apparaten of machines. Ook beoordeelt het VIP reeds bestaande 
werkwijzen die nog niet gevalideerd zijn voor landelijk gebruik.  

Het VIP heeft de taak om deze innovatieve werkwijzen zorgvuldig en vlot te beoordelen, zodat die 
snel de markt op kunnen komen en het loont om te innoveren. Het VIP komt op onafhankelijke wijze 
tot een advies: beoordeelt verzoeken los van belangen bij een bepaalde innovatie of bij het proces 
van asbestinventarisatie, -verwijdering of -eindbeoordeling.  

Wie zit in het VIP? 
Het VIP bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een secretaris en een vaste pool van onafhankelijke 
deskundigen met expertise op gebied van blootstelling en/of werking. 

VIP Adviezen 
Batteryspray werkmethode voor het veilig verwijderen van afstandhouders en stopbuspakkingen 
Het VIP adviseert de werkmethode van Batteryspray met betrekking tot afstandhouders en 
stopbuspakkingen toe te laten tot risicoklasse 1 en op te nemen in SMA-rt (Stoffen Manager Asbest 
Risico Techniek). Het ministerie van SZW heeft dit advies overgenomen en Ascert (de beheerder van 
SMA-rt) verzocht om deze aanpassing op te nemen in SMA-rt. 

De werkmethode van Batterspray kan in binnen- en buitensituaties gebruikt worden. Er zijn situaties 
waarin de gevalideerde werkmethode niet gegarandeerd is, omdat deze situaties niet bemeten zijn 
of omdat de effectiviteit vooralsnog niet kan worden gewaardborgd.  

In onderstaande gevallen is het protocol niet van toepasssing: 

• Afstandhouders > 60 chrysotiel of van andere soort asbest of bijmenging met een anders 
soort asbest 

• Stopbuspakking van een ander soort asbest of bijmenging met ander soort asbest. 

 

In volgende situaties kan de wekmethode voor het verwijderen van asbesthoudende afstandhouders 
of stopbuspakkingen niet worden gebruikt: 

• Leidingdelen, afstansdhouders of stopbuspakkingen met een temrpatuur hoger dan 75 graden 
waarbij de kans bestaat op verdamping van de BS Wetting Agent.  

• Leidingdelen, afstandhouders of stopbuspakkngen met een tempratuur lager dan 0 graden 
waabij de kans bestaat op directe bevriezing van de BS Wetting Agent.  

 



 
 

• Buitensituaties waarbij duidelijk sprake is van verwaaiing van de BS Wetting Agent en het niet 
mogelijk is om de BS Multi-Tool dusdanig af te stellen zodat niet het gehele afstandhouders of 
stopbuspakkingen beneveld kan worden.  

Voor stopbuspakkingen geldt dat deze decentraal verwijderd moet worden. Dat wil zeggen niet in de 
installatie, waardoor bij het verwijderen van de flens de stopbuspakking goed bereikbaar is.  

De flenzen worden uit de installatie verwijderd. Na het verwijderen uit de procesinstallatie, wordt 
een werkgebies, binnen of buiten, ingericht om de stopbuspakking decentraal te verwijderen.  
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