Vlaanderen

UW VOORDEEL

is materiaalbewust

Wie deelneemt, hoeft zelf geen vervoer naar het recyclagepark te organiseren. Er is dan ook
geen risico op het achterblijven van asbestvezels in uw wagen of uw aanhangwagen. De
ophaler brengt het asbestafval rechtstreeks naar een erkende verwerker.
Naast alle gezondheidswinsten genieten deelnemers van een heel voordelig tarief om
het asbestafval op te halen en te verwerken. Een bekwame ophaler komt bij u thuis uw
ingezamelde dak- en/of gevelbekleding ophalen.
Voor de nieuwe dakbekleding van bijgebouwen aan uw woning, heeft u mogelijk ook recht
op andere energiepremies of subsidies. Kijk daarom zeker ook even op de websites
www.premiezoeker.be en www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie.

GOLFPLATEN EN LEIEN MET ASBEST?
Asbest is een natuurlijk mineraal met hittebestendige en verstevigende eigenschappen
dat in meer dan 3.500 bouwmaterialen werd verwerkt. Gelukkig is dit sinds 2001 in België
verboden. Het asbestmineraal zelf bestaat uit heel kleine vezels die niet voor het blote
oog zichtbaar zijn. Wanneer ze vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden. In
asbesthoudende dak- en gevelbekleding zoals leien en golfplaten is asbest vermengd met
cement om het te verstevigen.
Alle vezelcement leien en golfplaten met vezelcement van voor 1990 zijn asbesthoudend.
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Leien en golfplaten met vezelcement die geplaatst zijn tussen 1990 en 2000 kunnen ook
asbest bevatten. Enkel een deskundige of een laboanalyse kan dit bepalen.
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WAAROM VERWIJDEREN WE
ASBESTDAKEN EN -GEVELS?

Wilt u de golfplaten en/of leien van uw dak of gevel laten ophalen?
Dan vindt u hieronder het stappenplan.

Asbest is alleen gevaarlijk als men asbestvezels inademt. Asbestvezels komen
vrij bij beschadiging van het materiaal of wanneer het in slechte staat verkeert.

1

Dak- en gevelbekleding met asbestcement zoals golfplaten en leien verweren en
verouderen door wind, regen en hagel. Hierdoor brokkelt het cement af en komen
asbestvezels vrij. Ontmossen van asbestgolfplaten en asbestleien mag niet omdat

NEEM CONTACT OP MET UW LOKAAL BESTUUR OF 		
AFVALINTERCOMMUNALE

Bel naar het nummer 0../…… om een ophaling in te plannen. Op basis van uw dakoppervlakte
kunnen we de geschikte zak- of containermaat bepalen. U kunt de dakoppervlakte van een
eenvoudig zadeldak berekenen door de breedte te vermenigvuldigen met de lengte (van
dakgoot tot nok). Dit mag u vermenigvuldigen met 2 gezien er twee dakkanten zijn. Voor
een plat dak bekomt u de dakoppervlakte door eenmaal de lengte te vermenigvuldigen
met de breedte.

dan asbestvezels vrijkomen.
De Vlaamse Regering wil tegen 2034 alle asbestdaken en -gevels verwijderen. Ze
Keurde hiervoor het Actieplan Asbestafbouw van de OVAM goed. Met dit actieplan
wil de OVAM Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken en zo het asbestbeest
verslaan. Hiervoor moeten we alle asbesttoepassingen in slechte staat zoals

Tip: op de OVAM-website www.asbestinfo.be vindt u bij ‘Communicatie en media’
filmpjes met alle stappen van de verwijdering.
Na het zorgvuldig aantrekken van de beschermingsset, start u met het verwijderen van de
golfplaten en/of leien. U kunt deze best eerst bevochtigen of fixeren. Asbestvezels verspreiden
zich immers niet wanneer ze vochtig zijn. Vervolgens demonteert u de golfplaten één voor
één door ze met de hand los te schroeven en los te maken. Maak hierbij gebruik van een
schroevendraaier of een klauwhamer, want mechanische toestellen zorgen voor de verspreiding
van asbestvezels. Breken en gooien, kunt u daarom ook best niet doen.
U kunt de golfplaten en/of leien via een stelling of hoogtewerker voorzichtig met twee
personen naar beneden dragen. Hierna brengt u ze naar de container of asbestzak. Zodra u
de zak gesloten hebt, kunt u uw beschermingskledij uitdoen. Doe dat zeker niet binnen. Spoel
gebruikt materiaal en laarzen zeker af. Gebruikte dweilen en doeken kunt u samen met de
beschermingsset laten afvoeren met het asbestafval.

materialen die geen risico op vezelverspreiding opleveren, mogen ook na 2040

Breed
te

blijven zitten. Het gaat bijvoorbeeld om onbeschadigde venstertabletten.
Uw lokaal bestuur en de OVAM helpen u graag om veilig en vakkundig uw
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asbestdaken en -gevels vervangen door asbestvrije toepassingen. Asbesthoudende

3 EN… ACTIE!

Als de oppervlakte van uw dak moeilijk te berekenen is, helpen wij u graag verder. Voor
dit project is er een begrenzing van 1.500 m2 (ongeveer de grootte van de gemiddelde
landbouwstal). Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met daarin verdere,
praktische informatie.

asbestdak- of gevel te laten verwijderen. Zo maakt u uw woning asbestveilig.
Daarom engageerde uw lokaal bestuur zich om een huis-aan-huisophaling te
organiseren voor dak- en gevelbekleding met asbest.

2 DE GOLFPLATENZAK, DE BIGBAG OF DE CONTAINER
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Zakken: voor u start met de werken, haalt u uw gereserveerde bigbag of golfplatenzak
af op het recyclagepark en/of aan de balie van het gemeentehuis (adressen vermelden).
Een bigbag gebruikt u voor (gevel)leien of kleinere bloembakken. Een golfplatenzak
gebruikt u voor golfplaten. Op de zak staat een nummer vermeld dat wij registeren bij
uw inschrijving. Voor een veilige verwijdering bij u thuis biedt het lokaal bestuur u twee
beschermingssets aan met een informatiebrochure over hoe u ze correct draagt.
Containers: we leverende container bij u thuis met binnenin een grote, afsluitbare zak.
We halen de container op een afgesproken tijdstip terug op. De container mag enkel
asbestcementen golfplaten en/of leien bevatten. Losgebonden asbest van bijvoorbeeld
leidingisolatie is nooit toegestaan

4 OPHALING
De ophaling van uw golfplatenzak, bigbag of container gebeurt op het moment we onderling
overeen kwamen bij uw inschrijving. Zorg ervoor dat u vóór de ophaling de zakken goed sluit.
De zak of container mag geen ander bouwpuin bevatten. Doet u dit toch, dan rekenen we de
verwerkingskost als schadevergoeding aan. Als de ophaler dit reeds opmerkt bij ophaling, laat
hij de zak of container staan.

5 FACTURATIE

Zakken: een golfplatenzak of bigbag kost 30 euro, De persoonsbescherming, ophaling en
verwerkingskost zijn inbegrepen. U hoeft geen subsidie meer aan te vragen. De 30 euro is
al het saldo van de totale kost voor de afvalintercommunale van … euro per zak. Naast uw
bijdrage van 30 euro is het overige dus gesubsidieerd door uw lokaal bestuur en de OVAM.
U betaalde deze bijdrage reeds via overschrijving/via de betaalzuil op het recyclagepark OF
u ontvangt een factuur via e-mail/in uw postbus voor de betaling van de 30 euro per zak.
Containers: u ontvangt voor uw container, persoonsbescherming, ophaling en verwerkingskost
een factuur van … euro. U hoeft geen subsidie meer aan te vragen. Het bedrag op uw factuur is
het saldo van de totale kost van … euro. Uw lokaal bestuur en de OVAM subsidiëren het andere
deel.

