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Afvalintercommunales  -  Verplicht verpakt afleveren van asbest 

 

Sinds 1 augustus 2020 is het bij IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de 

Kempen) verplicht dat asbest verpakt wordt bij afvoer naar het recyclagepark. Volgende 

criteria gelden daarbij: “Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, verpak je in 

doorzichtige plastic bouwfolie. Gebruik folie van minstens 100 micron (0,1 millimeter dik). 

Deze folie vind je onder meer in doe-het-zelf winkels. Sluit goed af met een stevige 

plakband. Zorg ervoor dat het verpakte asbest vlot hanteerbaar blijft. Dus maximaal 2 

golfplaten per pak. Kleinere stukken asbestafval zoals leien, kan je in doorzichtige plastic 

folie, maar ook in stevige, transparante plastic zakken verpakken. Verpak ze 2 keer in 

plastic zakken en sluit goed af met een stevige plakband. De plastic folie of plastic zakken 

moet(en) altijd transparant zijn.” 

 

Bij Ivarem (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer regio Mechelen) 

wordt vanaf 1 oktober 2020 de verpakking van asbest verplicht. Hiervoor kan men 

aangepaste asbestzakken of -folie, tegen 1 euro per zak of 1 euro per meter, aankopen op 

de recyclageparken. Maar men kan ook een andere transparante verpakking met het 

asbestlogo gebruiken. Ook een set beschermende kledij, die men er eveneens kan 

aankopen, kan men thuis gebruiken om de asbesthoudende materialen veilig te 

verwijderen.  

 

1. Bij welke afvalintercommunales dient men asbest verpakt aan te leveren en bij welke 

niet? 

2. Welke communicatie voerde elke afvalintercommunale die verpakt asbest verplicht 

maakte? 

3. Welk verpakkingsmateriaal raadt elke afvalintercommunale die verpakt asbest 

verplicht maakte aan? Welke afvalintercommunales bieden zelf verpakkingsmateriaal 

aan? Zijn hierover richtlijnen van de Vlaamse overheid? 
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1. In een asbestveilig Vlaanderen willen we risico’s op asbestvezelblootstelling maximaal 

tegengaan. Verpakt aanleveren van asbestcement sluit hier dan ook als goede praktijk 

bij aan waarbij de aanlevering op het recyclagepark veiliger wordt voor zowel burgers 

als parkwachters. Deze goede praktijk breid ik dan ook graag uit naar alle lokale 

besturen via een omzendbrief. Die omzendbrief vormt de actualisering van de 

omzendbrief uit 2008 over de inzameling van asbestcement op recyclageparken. 

Verschillende lokale besturen en afvalintercommunales bereiden zich voor of achter de 

schermen reeds voor op de komst van deze omzendbrief die de verpakte aanlevering 

van asbestcement verplicht. Bij de concretisering van deze omzendbrief betrok de 

OVAM VVSG/Interafval en de federale overheidsdienst FOD WASO inzake 

arbeidsbescherming.  
Van volgende afvalintercommunales en gemeenten vernam de OVAM reeds dat zij 

verpakte aanlevering van asbestcement organiseren: Mirom Menen, Mirom Roeselare, 

Limburg.net,  INCOVO, Verko, stad Antwerpen, Knokke-Heist, Interza, ILvA, IVVO, 

IMOG, IBOGEM, IOK Afvalbeheer en IVAREM. Sommige lokale besturen werken met 

een overgangsperiode zoals EcoWerf. Verpakte aanlevering vormt bij hen in eerste 

instantie een aanbeveling waarna verplichting volgt. Anderen wachten met de invoering 

van de verplichting tot ik de omzendbrief uitstuur. 

 

2. Lokale besturen bij wie de verplicht verpakte aanlevering intussen het nieuwe normaal 

vormt, kozen voor communicatie via hun gebruikelijke communicatiekanalen. Daar is 

de burger het meest mee vertrouwd. Ook op het recyclagepark zelf voeren zij de nodige 

communicatie, doorgaans ook via pictogrammen om de burger helder wegwijs te 

kunnen maken. In de omzendbrief verplicht ik de lokale besturen burgers te informeren 

over hun werkwijze van verplicht verpakte aanlevering. Ook moet er een permanente 

webpagina bestaan op de website van de gemeente of de afvalintercommunale waarin 

helder vermeld staat hoe de burger correct asbestcement kan verpakken en correct 

kan aanvoeren. De OVAM en VVSG/Interafval zullen lokale besturen in hun 

communicatietrajecten ondersteunen, ook met expertisevragen over geschikt 

verpakkingsmateriaal. Ik voorzie in de omzendbrief bovendien een termijn van zes 

maanden om lokale politiereglementen te wijzigen die verplicht verpakte aanlevering 

mogelijk maken. Binnen die zes maanden is er eveneens voldoende tijd het nodige aan 

communicatiemateriaal voor te bereiden. 

 

3. Het lokale bestuur heeft de mogelijkheid om voor de inzameling van asbestcement zelf 

verpakkingsmateriaal aan haar inwoners ter beschikking stellen, al dan niet tegen een 

vergoeding. Het lokale bestuur kan er ook voor kiezen inwoners door te verwijzen naar 



 

  

handelszaken die geschikt verpakkingsmateriaal verkopen. Indien zij voor dit laatste 

opteren, vormt het een goede praktijk de lokale handelszaken te informeren over de 

kwaliteitscriteria zodat deze zaken burgers gericht aan veilig en kwalitatief 

verpakkingsmateriaal kunnen helpen. Binnen de omzendbrief nam ik op dat het 

materiaal geschikt moet zijn om te verpakken en dat het bovendien transparant is 

zodat parkwachters toezicht kunnen houden op wat aangeleverd wordt. Bij de 

aanlevering is het verplicht dat het verpakt asbestcement in de asbestcontainer gelegd 

kan worden. Situaties waarbij men asbestcement van bovenaf in de asbestcontainer 

laat vallen, zullen dan ook voltooid verleden tijd zijn. Er komen steeds nieuwe en 

verbeterde verpakkingsmaterialen op de markt, vandaar dat ik niet één specifiek 

product verplicht maar wel een materiaal dat geschikt is voor de verpakte aanlevering 

van asbestcement. Ik vernam bijvoorbeeld dat er golfplaathulzen bestaan voor de 

verpakking van enkele golfplaten samen waarna deze hulzen vervolgens aan 

weerskanten kunnen dichtgekleefd worden. Op de ontwikkeling van dergelijk 

verpakkingsmateriaal moet een lokaal bestuur kunnen inspelen indien dat materiaal 

voldoende geschikt is. De burger kan met het verpakkingsmateriaal de verpakte 

golfplaten nog eigenhandig dragen en deze voorzichtig in de asbestcontainer te leggen. 

Dat is niet het geval met bijvoorbeeld de golfplaatzakken binnen de projecten 

bronophaling. Te grote zakken zijn niet geschikt om door de burger zelf opgetild te 

worden.  

  

 

 


