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Interpretatie m.b.t. tijdelijke opslag van asbestcementhoudend afval
In veel aanvraagdossiers van aanneembedrijven, afvalsorteer- en verwerkingsinrichtingen
wordt de opslag van asbestafval (asbestcementhoudend afval) aangevraagd terwijl dit niet
nodig is.
Hierna worden een aantal gevallen besproken die als leidraad kunnen dienen om na te gaan
of deze opslag al dan niet ingedeeld moet worden in rubriek 2.
1.

De tijdelijke opslag van asbestafval op een bouwwerf door aannemers met oog op
afvoer

Voor deze opslag is géén omgevingsvergunning nodig.
Deze opslag is gevat onder de uitzondering 2. van rubriek 2 van bijlage I (Indelingslijst) van
Vlarem II.
De voorlopige opslag en het sorteren van afvalstoffen op hun plaats van productie,
als de opslag en het sorteren gebeuren in functie van een georganiseerde
regelmatige afvoer van de afvalstoffen. Als de producent van de afvalstoffen zijn
normale bedrijfsactiviteit op externe locaties uitoefent, wordt voor toepassing van
deze bepaling de exploitatiezetel of bedrijfszetel van de producent beschouwd als de
plaats waar de afvalstoffen zijn geproduceerd
Onder een georganiseerde regelmatige afvoer van de afvalstoffen wordt hierbij verstaan dat
de opslag dient te gebeuren in recipiënten met een volume aangepast aan een regelmatige,
dus voldoende frequente, afvoer.
Voor het volume zijn geen specifieke richtlijnen uitgewerkt, maar in het geval van
asbestcement afval is het principe van één recipiënt (bigbag of container) in het verleden al
meermaals als maatstaf gebruikt om te toetsen aan het principe van “voorlopige opslag in
functie van een georganiseerde regelmatige afvoer”.
De uitzondering van rubriek 2. is er immers om een realistische afvoer mogelijk te maken
zodat kleine hoeveelheden niet telkens onmiddellijk naar een verwerkingsinrichting afgevoerd
dienen te worden.
Indien men grotere hoeveelheden eigen afval opslaat is wel een omgevingsvergunning vereist.
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2.

De tijdelijke opslag van asbestafval bij sorteer- en verwerkingsinrichtingen

Geval 1
Voor een inrichting vergund voor de opslag en sorteren of het behandelen van niet gevaarlijke
afvalstoffen is geen bijkomende rubriek 2.1.2 of rubriek 2.2.1.e) nodig voor het tijdelijk
opslaan in een recipiënt (big bag, container) van stukken asbest die occasioneel aangetroffen
werden tussen het ongevaarlijk afval.
Dit in het geval het gaat om asbestafval dat sporadisch tussen het aangevoerde afval wordt
aangetroffen en waarvan de exploitant feitelijk niet de intentie heeft om dit te aanvaarden.
Dit laatste moet blijken uit o.a. de acceptatievoorwaarden van de inrichting, het werkplan, de
opgeslagen hoeveelheid en de regelmatige afvoer ervan.
Bij de opslag dienen de voorwaarden van Vlarem II, art 5.2.2.4.3. nageleefd:
Het ingezamelde asbestcementafval of andere asbesthoudende afval waarin asbest in
gebonden vorm aanwezig is, dient gescheiden van de rest van het bouw- en sloopafval te
worden opgeslagen. Er mag geen enkele bewerking, andere dan het sorteren, op het
asbesthoudend afval worden uitgevoerd. Alle nodige maatregelen moeten genomen worden
om verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
De maatregelen voor een veilige opslag van asbestcementafval zijn ook te vinden in de
omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra LNE/2008/1: Code
van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren,
registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen
waarin asbest in gebonden vorm aanwezig.
Voor de opslag of opslag en sorteren van asbestafval in andere gevallen geldt er wel een
vergunningsplicht onder rubriek 2.1.2 of 2.2.1.e
Geval 2
Een tweede veel voorkomend geval is de tijdelijke opslag van asbestcementafval bij een
sorteer- of verwerkingsinrichting voor afvalstoffen, nl.:
-

Het (occasioneel) tijdelijk stockeren, over de nacht of over een weekend, van volle
containers monostromen waaronder bv. ook containers met bigbags asbestcement. Deze
containers die gevuld werden op een eigen werf of werden opgehaald bij klanten, kunnen
omwille van organisatorische redenen, bv. door tijdstip van vertrek op de werf of bij de
klant niet meer onmiddellijk naar de uiteindelijke verwerker, stortplaats,… overgebracht
worden.

-

Het aanvoeren van volle afgesloten bigbags asbestcement en deze in container tijdelijk
opslaan in afwachting van een volle container voor afvoer.

Voor de activiteiten van inzameling en transport van afvalstoffen, dient te worden voldaan
aan de bepalingen van het VLAREMA voor vervoerders en/of inzamelaars, afvalstoffenhandelaar- of makelaars van afvalstoffen (IHM).
Voor meer informatie hierover: zie https://ovam.be/transport-afvalstoffen
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Als een IHM deze afvalstoffen niet rechtstreeks naar een verwerker brengt/laat brengen,
maar naar de eigen site voor de tijdelijke opslag, is deze opslag steeds ingedeeld onder
rubriek:
2.1.1.b) (klasse 1) Opslag van afvalstoffen niet aan de verwerking van afvalstoffen verbonden
(asbestcement afval = gevaarlijke afvalstoffen)
Of
2.1.2. Op- en overslag opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden
zijn, met een opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van
gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een
rendabeler transport ervan)
b) maximaal 1 ton afvalstoffen, vermeld in e) (klasse 2)
e) meer dan 1 ton asbestafval (klasse 1)
3.

Mer-screeningsplicht opslag asbestafval

Over de rubrieken:
MER-Besluit, Bijlage II,
Rubriek 11 “Andere projecten”:
b) Installaties voor de verwijdering van afval:
- Verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen in een verbrandingsinstallatie, met uitzondering van
biomassa-afval, met een capaciteit van 50 ton per dag tot en met 100 ton per dag.
- Stortplaatsen van categorie 1 en 2 voor niet-gevaarlijke afvalstoffen.
- Inrichtingen voor de opslag en fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen
voorzover de ermee samenhangende opslag volgens criteria van rubriek 17.3, bijlage I, titel I van
Vlarem is ingedeeld in klasse 1.

en Bijlage III:
Rubriek 11 “Andere projecten: afvalverwerking 1.06.2017 b) installaties voor de verwijdering van afval
(projecten die niet onder bijlage I of II vallen)

is het standpunt dat enkel het sorteren en de opslag van asbest niet onder de screeningsplicht valt.
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