
 

Duurzaam (bouwkundig) afschermen van asbest 

 
Een asbestvondst leidt vaak tot vraagstukken: wat zijn de kosten, hoe borgen we de veiligheid en 
hoe organiseren we het onderhoud? De asbesthoudende toepassing kan bijvoorbeeld lastig te 
verwijderen zijn. Of soms is het economisch aantrekkelijker deze te laten zitten, zolang dit veilig is 
voor de gebruikers van de ruimte. Als verwijderen (in eerste instantie) niet mogelijk is, kan 
duurzaam afschermen van de asbesttoepassing een optie zijn.  
 
Aan duurzaam afschermen van asbesthoudende toepassingen zijn de nodige regels verbonden. Deze 
zijn afhankelijk van het type asbesttoepassing: hechtgebonden of niet-hechtgebonden. 
 
Hechtgebonden asbesttoepassingen 
Duurzame afscherming is geen vereiste in het geval van hechtgebonden asbesttoepassingen. Als 
asbest onaangetast blijft, is sanering ook niet noodzakelijk. Toch kan het wenselijk zijn om deze 
toepassingen duurzaam af te schermen, omdat er bijvoorbeeld een risico bestaat op beschadiging. In 
zo’n geval geldt: 

 Duurzaam afschermen gebeurt met robuust materiaal. Kwetsbare materialen die 
gemakkelijk beschadigen of niet luchtdicht zijn, zoals folie, tape of pur, zijn niet geschikt.  

 Alleen als bij het aanbrengen van de duurzame afscherming het asbesthoudend 
materiaal wordt bewerkt, moet dat onder asbestcondities gebeuren.  

 Als hechtgebonden asbest achterblijft bij sanering tijdens de eindcontrole, is afscherming 
niet verplicht. Het materiaal moet echter onbeschadigd en in goede conditie zijn. 
Wanneer dit niet het geval is, is behandeling van de breukranden (coaten) een 
mogelijkheid, zodat de open vezelstructuur aan de breukranden wordt weggenomen.  
Let op! Breukvlakken (een open vezelstructuur) moeten altijd in containment worden 
behandeld. 

 Als tijdens de eindcontrole hechtgebonden asbesthoudend materiaal achterblijft in het 
containment, moet dit worden vastgelegd in de eindrapportage. 

 Het is toegestaan om hechtgebonden asbesthoudende materialen met een coating een 
herkenbare kleur te geven. 
 

Niet-hechtgebonden asbesttoepassingen 
Niet-hechtgebonden asbesttoepassingen vormen meestal een direct risico, waardoor sanering of 
duurzame afscherming wenselijk is. Saneren is altijd de beste oplossing, maar duurzame afscherming 
is in sommige gevallen een goed alternatief. De veiligheid van de gebruikers van de ruimte is altijd 
leidend in deze afweging. Voor het duurzaam afschermen van niet-hechtgebonden 
asbesttoepassingen geldt: 

 Duurzaam afschermen gebeurt met robuust materiaal. Kwetsbare materialen die 
gemakkelijk beschadigen of niet luchtdicht zijn, zoals folie, tape of pur, zijn niet geschikt. 

 Het afschermen van niet-hechtgebonden asbest dient in principe altijd onder 
asbestcondities te gebeuren. Behalve als bij het aanbrengen van de duurzame 
afscherming het asbesthoudend materiaal niet wordt geraakt. Ook moet een 
risicobeoordeling aantonen dat er geen emissie heeft plaatsgevonden. Er is dan sprake 
van ruimtelijke afscherming: bijvoorbeeld door het plaatsen van een wand.  

 In het geval van niet-hechtgebonden asbest geldt behandeling met een coating niet als 
duurzame afscherming. 

 



 

 

 

 Tijdens de eindcontrole mag er geen niet-hechtgebonden asbest achterblijven in het 
containment, tenzij het op duurzame wijze is afgeschermd. De laborant beoordeelt of de 
duurzame afscherming voldoende is en rapporteert dit in de eindrapportage. Vervolgens 
zal er een beheersplan moeten worden opgesteld of een ander vorm van borging en het 
veilig stellen van de afscherming bij toekomstig gebruik. 

 
Enkele tips  

Bij duurzame afscherming adviseren wij in alle gevallen van asbesttoepassingen de volgende 
werkwijzen: 

 Asbesthoudende materialen en duurzame afscherming vastleggen in een beheersplan 
conform de NEN 2991-norm. 

 Duurzame afscherming bestickeren. 

 Duurzame afscherming jaarlijks laten controleren. 

 

 

 


