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1. De OVAM vond inhoudelijk draagvlak met de sectorverenigingen ABS, Boerenbond en 

VAC. Ik werk momenteel alle praktische modaliteiten uit om na protocolondertekening 

meteen van start te kunnen gaan met het voorziene aanbod. 

 

2. Het inhoudelijk akkoord is reeds bereikt. 

 

3. Financieel ondersteunt de OVAM de geïnformeerde landbouwer op niveau van de 

effectieve ‘asbestmeerkost’ bij agrarische asbestdaken. Concreet omvat dit de 

vrijgekomen hoeveelheden asbestcement, een kost die niet bij een traditioneel dak 

voorkomt. De OVAM contracteert hiervoor een inzamelaar die op afroep het 

vrijgekomen asbestcement bij de landbouwer thuis ophaalt. De OVAM financiert 

daarbij 100% van de kostprijs voor containerlevering, ophaling, transport en 

verwerking van het vrijgekomen asbestcementen dak. Deze financiering vormt de 

subsidie. Hiermee beoogt het protocol alvast een aanmoedigingseffect teweeg te 

brengen onder geïnteresseerde land- en tuinbouwers. Lokale besturen en 

afvalintercommunales nemen hierin geen rol op. Praktisch verloopt de aanvraag via 

een webformulier bij de OVAM. De OVAM voorziet ook in ondersteunende brochures 

waarbij zowel de OVAM als de protocolpartners dit via hun gebruikelijke 

communicatiekanalen zullen bekendmaken. 

 

4. De concrete startdatum zal bij ondertekening bekend gemaakt worden. Er zijn geen 

subsidies voorzien voor beschermende kledij. Afhankelijk van de grootte van het dak 

en de eigen asbestexpertise zal de landbouwer immers beroep moeten doen op een 

(dak)aannemer in plaats van zelf aan de slag te gaan. Bij een (dak)aannemer heeft 

de landbouwer geen beschermende kledij nodig gezien de werkgever dat vanuit 

federale arbeidsregelgeving zelf moet voorzien voor de uitvoerende werknemers. 

 

5. De subsidie omvat de kostprijs voor containerlevering, ophaling, transport en 

verwerking van het vrijgekomen asbestcement. De hoogte van de subsidie is daarbij 

afhankelijk van de grootte van het dak. De landbouwer verklaart hierbij zelf de 

Europese deminimis-regelgeving te respecteren. 

 

6. Zowel de OVAM als de protocolpartners zullen dit protocol via hun gebruikelijke 

communicatiekanalen bekendmaken. Dit met accent op de asbestkenmerken die 

eigen zijn aan de land- en tuinbouwsector. 


