
Dankzij de inspanningen van de Vlaamse lokale besturen en de OVAM konden met de verkregen 

relancemiddelen ‘Vlaamse Veerkracht’ voor 27,6 miljoen euro nieuwe projecten uitgerold worden en 

konden ook lopende projecten op continuïteit rekenen. Binnen de eerste schijf van 10 miljoen euro 

slagen we er vandaag al in om voor 99,8% van de inwoners in Vlaanderen de gesubsidieerde ophaling 

van asbestcement aan huis aan te bieden.  

Alle 295 organiserende gemeenten nemen hierin vrijwillig het engagement op, al dan niet in regie 

van de lokale afvalintercommunale. Ook de 5 laatste gemeenten zijn bereid een project te 

organiseren. De OVAM ondersteunt hen momenteel nog in het vinden van enkele praktische 

oplossingen die de projecten daarna ook voor hen mogelijk kunnen maken. 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De projecten vergen veel inzet van lokale besturen. Ik 

vind het ronduit knap van hen dat zij zo mee de schouders zetten onder het Vlaams 

asbestafbouwbeleid. Hiermee ontzorgen ze niet alleen burgers, maar ook jeugdverenigingen in hun 

werkingsgebied.” 

Op voorstel van minister Demir maakte de Vlaamse Regering voor het zomerreces nog 27,6 miljoen 

euro vrij voor lopende en nieuwe asbestprojecten die de versnelde asbestafbouw mogelijk maken 

aan woningen en lokalen van jeugdbewegingen. Speerpunt vormt de ophaling aan huis van 

asbestcement voor elke Vlaming.  

Met het voorziene budget kan de Vlaamse overheid voor dit type van lokale asbestprojecten 

toewerken naar 100% gebiedsdekking van de lokale asbestprojecten voor de komende jaren. Volgens 

een inschatting van de OVAM op basis van rapportagecijfers uit de lopende projecten bieden deze 

projecten voor de ophaling aan huis een potentieel bereik van 23.776 asbestlocaties per jaar in 

Vlaanderen. Zo ontzorgen lokale besturen burgers en dragen zij bij aan de afbouw van het 

asbestpassief in Vlaanderen.  

Handige filmpjes en brochures 

De OVAM ontwikkelde handige, stapsgewijze filmpjes voor burgers en brochures die de burger 

informeren zodat hij weet waaraan hij begint. Samen met de speciale golfplatenzak bieden alle lokale 

besturen verplicht twee beschermingssets aan. Dankzij de handige lussen aan de zakken kunnen zij 

handig opgehaald worden door de gemeente of door de afvalintercommunale. Vaak gebruiken zij 

hierin ook de expertise van een private inzamelaar met specialisatie in de veilige ophaling van 

asbestcement.  

 

 



 

Het asbestattest als gids  

De Vlaamse Overheid timmert volop aan de weg naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040. Het 

goedgekeurde Actieplan Asbestafbouw zit intussen op volle koers richting deze strategische 

doelstelling. Lokale besturen geven met de organisatie van de lokale asbestprojecten een invulling 

aan het lokale asbestafbouwbeleid op maat van hun gemeente. Ze zorgen ervoor dat hun beleid 

aansluiting vindt bij de lokale doelstellingen rond woonkwaliteit, gemeentelijk en jeugdpatrimonium, 

energierenovatie en klimaat. In de loop van 2022 zullen de vorderingen van de afbouw van het 

asbestpassief kwantitatief en kwalitatief geëvalueerd worden zoals voorzien in het actieplan uit 

2018. 

Ook de komst van het asbestattest in 2022 zal de burger goed kunnen informeren over welke 

asbestmaterialen er in zijn woning te vinden zijn en of deze al dan niet een risico vormen. Er zijn 

meer dan 3.500 asbestmaterialen gekend. Bij woningen zonder of beperkte renovatie is de kans dan 

ook erg groot dan één van deze asbestmaterialen te vinden is in de woning. Daarom zal enkel een 

goed opgeleide asbestdeskundige het asbestattest mogen opmaken zodat hij enerzijds alle 

materialen goed kan herkennen en anderzijds ook risico’s goed kan inschatten. Asbestmaterialen 

zonder risico zullen na 2040 in het asbestveilig Vlaanderen nog mogen blijven zitten. 
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