
 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 

 

nr. 657 

van STIJN DE ROO 

datum: 23 februari 2021 

 

 

aan ZUHAL DEMIR 
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME 

 

 

 

Asbestophaling land- en tuinbouw  -  Sectorprotocol 

 

Naar schatting zit er nog meer dan 500.000 ton materiaal met asbest in de gebouwen van 

de Vlaamse land- en tuinbouwsector. 

 

Wanneer asbestvezels vrijkomen, ontstaan risico’s voor de gezondheid en voor het milieu. 

De Vlaamse Regering keurde reeds in 2014 een versneld asbestafbouwplan goed. Er zijn 

ondertussen proefprojecten uitgerold (ook in de land- en tuinbouw) die moeten bijdragen 

tot een versnelde en veilige verwijdering van materialen met hechtgebonden asbest. 

 

Op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lezen we dat 

de maatschappij in uitvoering van het 'Actieplan asbestafbouw' startte met een nieuwe, 

gerichte ondersteuning van gebouweigenaars. Daarnaast onderzoekt de OVAM de 

komende jaren hoe bestaande of nieuwe subsidies het verwijderen van asbest nog beter 

kunnen ondersteunen. Naast het verlenen van financiële steun wil de OVAM het voor 

eigenaars van een gebouw mogelijk maken om asbest eenvoudig en veilig weg te halen. 

 

Naar analogie met het sectorprotocol voor scholen is ook een sectorprotocol voor de land- 

en tuinbouwsector in ontwikkeling. Het doel is daarbij een globale en gebiedsdekkende 

ophaling te organiseren van asbesthoudende materialen uit de sector tegen gereduceerd 

tarief. 

  

1. Wat is de stand van zaken van dit sectorprotocol voor de land- en tuinbouw? 

2. Wanneer verwacht de minister een akkoord te bereiken? 

3. Hoe zal het subsidiesysteem voor de land- en tuinbouwsector worden uitgerold? Wat 

is de rol van de OVAM, van de lokale besturen, van de intercommunales voor 

afvalophaling, van de private (erkende) ophalers en van de landbouwers? 

4. Vanaf wanneer zullen landbouwers asbest met subsidie kunnen verwijderen en/of 

afvoeren? Is er ook in subsidies voorzien voor beschermende kledij? 

5. Hoe hoog zijn de subsidies en hoe worden ze toegekend? 

6. Hoe zal de minister communiceren over dit thema? Welke accenten zal ze daarbij 

leggen? 


