Algemeen protocol
Validatie
Risicokclassificatiesystemen
Sc-549 versie 02, 15-11-2011
1.

blad 1 van 3
Identificatiecode:
SC-549 / sept 2008

INLEIDING

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit [lit.1]dient voor de bepaling van de risicoklasse gebruik te
worden gemaakt van asbestvezelconcentratiemetingen in de ademzone. Daarnaast is het mogelijk om op
basis van een geautomatiseerd databestand de risicoklasse te bepalen. Een dergelijk
risicoclassificatiesysteem dient aan bepaalde eisen te voldoen om te kunnen garanderen dat de risicoklasse
overeenkomt met de asbestvezelconcentratie in de ademzone van werknemers tijdens de activiteiten.
1.1.

Eisen risicoclassificatiesysteem

Het risicoclassificatiesysteem dient te voldoen aan het onderstaande pakket van eisen:
•

Het te gebruiken systeem voor de risicoklassificatie van werkzaamheden met asbest dient in
overeenstemming te zijn met het besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het
Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met betrekking tot blootstelling van werknemers
aan de risico’s van asbest (Staatsblad 348, 2006).

•

Het systeem dient rekening te houden met drie afzonderlijke risicoklassen:
1. Risicoklasse 1: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van
de betreffende werknemer(s) kleiner dan 0,01 vezel/cm3
2. Risicoklasse 2: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van
de betreffende werknemer(s) tussen de 0,01 en 1 vezel/cm3
3. Risicoklasse 3: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van
de betreffende werknemer(s) hoger dan 1 vezel/cm3

•

Het te gebruiken systeem dient te zijn gebaseerd op (een database bestaande uit) asbestvezel
concentratiemetingen in de ademzone. De metingen dienen te zijn uitgevoerd tijdens (gesimuleerde)
werkzaamheden die representatief zijn voor de in het systeem benoemde verwijderings- cq
onderhoudsactiviteiten. De asbestvezel concentratiemetingen dienen te zijn uitgevoerd in
overeenstemming met de NEN 2939 (2007). De beoordeling van de meetresultaten dient te zijn
uitgevoerd in overeenstemming met NEN 689 (1995).

•

Het systeem dient robuust te zijn, waarbij kleine verschillen in de werkmethodiek geen invloed
hebben op de risicoklasse.

•

Het systeem dient eenduidig te zijn, waarbij de uitslag van het systeem niet kan worden beïnvloed
door persoonsafhankelijke factoren (interpretatieverschillen).

•

Het systeem dient actualiseerbaar te zijn, waarbij de mogelijkheid bestaat om nieuwe specifieke
producten, activiteiten en omstandigheden toe te voegen.

•

Het systeem dient bij het niet voorkomen van bepaalde specifieke producten, activiteiten en/of
omstandigheden de zwaarste risicoklasse te genereren op basis van de hechtgebondenheid van het
asbesthoudende product.

•

Het systeem dient te beschikken over een duidelijke registratie- en autorisatiestruktuur ten behoeve
van gebruikers.

•

Het systeem dient te beschikken over een procedure voor vragen van gebruikers, toevoegingen
nieuwe combinaties “product-activiteit-omstandigheden”en aanpassingen van bugs en andere
onvolkomenheden (beheerfunctie en helpdeskfunctie)
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Beoordeling risicoclassificatiesysteem

Voordat het ontwikkelde risicoklassificatie model in gebruik mag worden genomen dient het model te worden
voorgelegd aan de SCA. Door SCA zal, op advies van de SMA-rt Gebruikersraad, een onafhankelijk bureau
worden toegewezen die zal beoordelen of het systeem aan alle gestelde eisen voldoet. Vervolgens zal het
systeem worden onderworpen aan een uitgebreide externe validatie.
De externe validatie zal worden uitgevoerd aan de hand van een representatieve reeks van uitgewerkte
voorbeelden uit de achterliggende database waarbij de combinatie “product-activiteit-omstandigheden”
iedere keer varieert. De selectie van combinaties “product-activiteit-omstandigheden” zal gestratificeerd
aselectief worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat van alle kritische producten, activiteiten en
omstandigheden (bevestiging, conditie materiaal) een combinatie wordt gekozen die in het
risicoklassificatiesysteeml zal worden ingevoerd.
Tevens dient het systeem volledig “foolsproof” te zijn en er dienen geen dubbelzinnige zaken in het systeem
voor te komen die op verschillende manieren kunnen worden opgevat en ingevuld. Hiervoor zullen de
invulschermen van het systeem worden getest op bestendigheid tegen domme en/of malafide gebruikers.
Minimaal diende de volgende zaken onderzocht te worden:
asbesthoudend product als asbestvrij invullen en andersom,
niet-hechtgebonden materiaal als hechtgebonden invullen en andersom,
onlogische/foutieve activiteiten voor bepaalde gekozen producten invullen,
onlogische/foutieve omstandigheden en bevestigingsmethoden invullen,
- bepaalde invulschermen niet invullen (onbekend),
- invullen van combinaties “product-activiteit-omstandigheden” die niet voorkomen in de achterliggende
database,
- invullen van onlogische zaken zonder enig verstand.
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