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Ook asbestcement wordt vanaf 14 juli terug aanvaard
op het recyclagepark
Een nieuwe wijziging aan de omzendbrief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir met
de richtlijnen voor het heropenen van de recyclageparken, maakt de inzameling van
asbestcement via de recyclageparken terug mogelijk vanaf 14 juli. Na een tijdelijke sluiting o.w.v.
de COVID-19-maatregelen werden de recyclageparken terug geopend op 7 april. Voor de
inzameling van asbestcement werd nog een uitzondering gemaakt. Lokale besturen hadden de
FFP2 en FFP3 mondmaskers die nodig zijn voor de veilige behandeling van asbestcement aan de
zorgsector geschonken en voor particulieren gold er zelfs een verkoopverbod. Nu dat verbod
opgeheven is, kan er vanaf 14 juli terug asbestcement aanvaard worden op het recyclagepark.
Voor u naar het recyclagepark trekt, checkt u best wel eerst de website van uw gemeente of
intercommunale om de precieze datum voor uw recyclagepark te kennen.
De aanpassingen aan de omzendbrief kwamen er na overleg tussen Vlaams minister van
Omgeving Zuhal Demir, de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de vereniging van de
Vlaamse afvalintercommunales (Interafval) en de federatie van de afval- en recyclagebedrijven
(Go4Circle). Met deze aanpassingen is de dienstverlening op de Vlaamse recyclageparken na 14
juli terug volledig hersteld. Om ook de inzameling van asbestcement terug op te starten,
moesten er eerst terug voldoende mondmaskers voorradig zijn die beschermen tegen de fijne
asbestvezels. De wetgeving welzijn op het werk schrijft het gebruik van deze maskers voor aan
werknemers die met asbestvezels in contact komen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de
recyclageparkwachters die de container met asbestcement moeten klaarmaken voor afvoer. En
ook de OVAM stimuleert doe-het-zelvers om de nodige beschermende kledij en een masker te
dragen als ze asbest thuis verwijderen of opruimen.
Nu het federale verkoopsverbod opgeheven is, treffen de gemeenten en intercommunales alle
praktische en logistieke regelingen om de inzameling zo snel mogelijk terug op te starten. Die
start is ten vroegste mogelijk vanaf 14 juli. Afhankelijk van de lokale situatie kan dat op sommige
plaatsen ook later zijn. Check daarom altijd eerst de website of infokanalen van uw gemeente of
intercommunale voor u asbestcement naar het recyclagepark brengt.
Wie vragen heeft over het zelf veilig demonteren en transporteren van asbestcement, kan
hiervoor terecht op de OVAM-website www.asbestinfo.be In vele steden en gemeenten wordt
ondertussen ook huis-aan-huis inzamelingen van asbestcement georganiseerd. Op
www.asbestinfo.be of op de website van uw gemeente of intercommunale kan u nagaan of u
hierop een beroep kan doen.
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Voor meer informatie:
Jan Verheyen – Stationsstraat 110 2800 Mechelen
T 015 284 148 – G: 0479 89 07 46
woordvoerder@ovam.be

