MEEST GESTELDE VRAGEN
OVER ASBEST
Particulieren

I.

 Hoe gaat het project van de bronophaling in zijn werk?

Je kan als particulier 2 zakken per adres laten ophalen. Dit kunnen dus 2 asbestplatenzakken zijn, 2 bigbags voor asbestleien of van elks een.
Deze zakken zijn te verkrijgen bij uw gemeente en/of recyclagepark. De kostprijs van 1
zak bedraagt € 30. Van zodra je de zakken hebt aangekocht en gevuld, vul je online - via
onze website www.ivmmilieubeheer.be - een aanvraagformulier in. Wij sturen je dan een
bevestiging van ontvangst en sturen de gegevens door naar de externe ophaalfirma.
De ophaalfirma werkt met een beurtrollensysteem om alle regio’s te kunnen bedienen. De
ophaalfirma zal dan ook met jou rechtstreeks contact opnemen om een concrete ophaaldatum door te geven.



Hoeveel platen kunnen er in een asbestplatenzak?

Er kunnen tussen de 12 en 15 asbestplaten in zo’n asbestplatenzak.
Dit is natuurlijk afhankelijk van de staat van de platen (mos…).


Hoeveel kost de bronophaling van asbest?

De bronophaling van asbest kost € 30 per zak. Daarin zit de zak zelf, ophaling en veiligheidskits (PBM’s) inbegrepen.


Hoe moet een aanvraag ingediend worden?

Online op de website van IVM, www.ivmmilieubeheer.be
Daar ga je naar afval inzamelen – asbest op afroep.
Onderaan vind je een link waar je op het online invulformulier terecht komt.
Je vult deze aanvraag in. Deze komt dat bij ons terecht en wij sturen dat dan naar de ophaalfirma. De ophaalfirma zal jou dan zelf contacteren om een ophaaldatum af te spreken.


Hoeveel zakken mogen er maximum per adres aangevraagd worden?

Per adres mogen er maximum twee stuks aangevraagd worden. 2 asbestplatenzakken, 2
bigbags voor asbestleien of van elks een.


Kunnen ook andere asbest bevattende producten opgehaald worden?
(asbestschoorsteenpijp, onderdakplaten…)

Neen, het project van de bronophaling focust zich enkel op asbestgolfplaten en asbestleien.
Je kan de asbest bevattende producten wel zelf ingepakt aanleveren op het recyclagepark. Hiervoor zijn gratis zakken ter beschikking op het recyclagepark.


Wat is inbegrepen in de kostprijs van de ophaling?

Je betaalt € 30 per asbestplatenzak. In die € 30 zit natuurlijk de zak zelf, met daarnaast
ook nog 2 veiligheidskits met PBM’s. Dit zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, masker en overall). De ophaling zit ook in de kostprijs inbegrepen.
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Kunnen we ook nog terecht op de recyclageparken met asbest?

Ja, asbest kan aangeleverd worden in het recyclagepark. Het is wel zo dat asbest bevattende producten steeds ingepakt aangeleverd moeten worden. Je kan daarvoor gratis
zakken verkrijgen op het recyclagepark zelf.


Hoe moet asbest aangevoerd worden op het recyclagepark?

Asbest moet ingepakt aangevoerd worden. Daarvoor zijn er gratis zakken verkrijgbaar op
het recyclagepark. Per gemeente/stad staat er wel een limiet op het gratis aanleveren van
asbest. Dit is van gemeente tot gemeente verschillend.


Waar moeten deze zakken/bigbags aangekocht worden?
Dit is per gemeente anders. Zie de gemeentelijke website.

 Staat er een limiet op het aantal zakken die gratis te verkrijgen zijn en op het
aanvoeren in de recyclageparken?
Dit is per gemeente anders. Zie de gemeentelijke website.



Hoeveel kosten de MDPE’s / LDPE?

MDPE’s of LDPE zijn de zakken die gebruikt worden om asbest aan te leveren op het recyclagepark. Deze zakken worden gratis aangeboden in de recyclageparken. Daar kunnen max 2 golfplaten in.


Hoe wordt de ophaling geregeld?

Van zodra wij het online aanvraagformulier ontvangen, sturen wij deze door naar de ophaalfirma. De ophaalfirma werkt met een beurtrolsysteem. Iedere gemeente/stad wordt 1x
per maand bediend. De ophaalfirma contacteert jou dan ook zelf om een concrete ophaaldatum af te spreken.


Wat zijn PBM’s?

PBM staat voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze krijg je bij het aankopen van
asbestzakken. Hierin zitten een paar handschoenen, overall en mondmasker.

 Wat zijn de afmetingen van de zakken?

Bij de asbestplatenzakken (tussen de 12 en de 15 golfplaten) kan je kiezen uit 2 formaten:
o 310 cm x 123 cm x 30 cm
o 220 cm x 110 cm x 30 cm
De bigbag voor asbestleien meet 90 cm x 90 cm x 120 cm en heeft een inhoud van 1 m³.
Voor het vervoeren van kleinere stukken asbest naar het recyclagepark zijn er kleine asbestzakken van 60 cm x 100 cm.



Hoeveel kan er in die bigbags?

Een bigbag kan ongeveer 1m³ bevatten.

 Hoeveel leien kan ik laten ophalen?

Je kan maximum 2 bigbags leien per adres laten ophalen.
Deze 2 bigbags samen zijn ongeveer 2 m³.



Tot wanneer loopt het project?

Het project van IVM, dat gesteund wordt door OVAM, loopt nog tot eind maart 2022 (kan
evt. worden verlengd).

 Bevatten mijn platen asbest?

Het productiejaar van een materiaal kan je een eerste aanwijzing geven. Ook plannen,
facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen nuttig zijn.
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Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 2001? Dan is de kans groot
dat het asbest bevat. Dat geldt zeker voor toepassingen geproduceerd tussen 1955 en
1985. Asbestleien die geproduceerd zijn voor 1990, bevatten zeker asbest. Bij de golfplaten geldt dit in de periode voor 1992.
Asbestvrije leien of golfplaten herken je aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology).
Golfplaten zonder asbest hebben ook altijd een verstevigingsbandje.
Een tweede manier om asbest te herkennen is door de textuur van het materiaal te bekijken. Let op de volgende zaken:
 De meeste plaatmaterialen in asbestcement herken je aan hun gewafelde structuur in de vorm van een honinggraat. Meestal bestaan ze ook uit meerdere lagen.
 Asbestcementen toepassingen hebben vaak ‘asbestbloemen’: witte vlekken verspreid over het oppervlak. Die vlekken wijzen op de aanwezigheid van asbest.
 Op plaatsen waar het materiaal gebroken is of waar het oppervlak verweerd is,
kan je asbestvezelbundels vaak met het blote oog zien.
Een laatste trucje is de vlamtest. Ga met een vlam over de zichtbare vezelbundels, aan
een hoek of op een plaats waar het materiaal gebroken is.
Gloeien de vezels alleen maar, en worden ze niet vernield door de vlam? Dan is de kans
groot dat het om asbest gaat. Vezels die niet van asbest zijn zullen door de vlam uiteenvallen of druppeltjes vormen.
Opgelet: ook andere types van keramische vezels kunnen bij de vlamtest gloeien. Om zeker te zijn doe je beter een beroep op een erkend asbestlabo of een expert.

Verwerking van niet asbesthoudend materiaal

Alle materialen waar NT op staat of een blauw lint bevat (onderdak platen, menuiserite
platen…) worden toch altijd ingezameld in de asbestcontainer. Wanneer dit bv in een
steenpuincontainer wordt gegooid kan de ophaler hiervan onmogelijk ieder stuk gaan controleren.

 Wanneer moet het asbest verplicht verwijderd worden?

Er staat geen datum op het verplicht verwijderen van asbest.
Er is wel een actieplan opgesteld om tegen 2040 Vlaanderen asbest veilig te maken.
Asbestvrij is onmogelijk. Ons project maakt hier ook deel van uit.

 Hoe moet ik mijn asbestplatenzakken/bigbags aanbieden voor ophaling?

De platen moeten bereikbaar liggen van aan de openbare weg. Zo kan de ophaalfirma
zonder problemen de zakken op hun vrachtwagen laden. Je hoeft hiervoor niet thuis te
blijven of aanwezig te zijn.
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II.

Landbouwers


Hoe moeten land- en tuinbouwers een aanvraag indienen?

De aanvragen voor de asbestcontainers lopen via de gemeente.
De land-/tuinbouwer contacteert de gemeente en zij zullen hem dan het invulformulier bezorgen. Van zodra het formulier ingevuld is, dient de land-/tuinbouwer dit terug aan te bieden op de gemeente. De betaling verloopt via de gemeente. Zodra deze is uitgevoerd zal
de gemeente de aanvragen dan bezorgen aan IVM en wij doen het nodige om de ophaalfirma te contacteren. Zij contacteren dan ook de land-/tuinbouwer om een levering en ophaling af te spreken.


Hoeveel kost zo’n container?

De kostprijs van 1 container bedraagt € 170.


Wat zit allemaal in de kostprijs inbegrepen?

De levering en ophaling van de container zit sowieso inbegrepen in de prijs.
Daarnaast zitten er ook 2 veiligheidskits bij. In die veiligheidskits zitten twee paar handschoenen, twee overalls en twee mondmaskers.


Hoeveel vierkante meter kan er in die container?
Er kan ongeveer 200 m² in 1 container.



Hoeveel containers kunnen maximum per adres aangevraagd worden?
Er kunnen maar maximum 2 asbestcontainers per adres gevraagd worden.



Hoe wordt de betaling geregeld?

De betaling van de asbestcontainers loopt ook via de gemeente.
Dit gaat samen met het afgeven van het ingevulde formulier.

 Wat als je nog op een ander adres wil laten weghalen? Stel je bent een landbouwer uit Maldegem en hebt nog een hoeve gekocht in Eeklo.
Je moet als landbouwer effectief kunnen aantonen dat er weldegelijk landbouwactiviteiten
worden uitgevoerd op die hoeve. Is die hoeve enkel voor privé gebruik, dan kan de landbouwer daar geen container aanvragen.
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