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Reactie op het één-programma Factcheckers: “Asbestophaling aan
huis maakt inzameling makkelijker en veiliger”
De OVAM wenst te reageren op het één-programma Factcheckers over “zelf asbest verwijderen”.
In 82% van de Vlaamse steden en gemeenten loopt ondertussen een dergelijk
ontzorgingsproject of is het in opstart. Het enthousiasme onder lokale besturen voor deze
projecten is groot en uit evaluatiegesprekken blijkt dat de burger ook erg tevreden is over deze
dienstverlening aan gesubsidieerd tarief. Uiteraard moeten deze projecten in alle veiligheid
kunnen verlopen.
De asbestprojecten ondersteunen en ontzorgen lokale besturen en burgers. De OVAM
ontwikkelde informatiefilmpjes en -brochures voor de burger over welke asbesttoepassingen je
zelf mag verwijderen en hoe je daarbij best te werk gaat. Samen met de speciale golfplatenzak
bieden de lokale besturen ook twee beschermingssets aan.
Wij promoten echter geen ‘doe-het-zelf’. Wel willen we de occassionele verwijdering van
bepaalde asbestproducten door particulieren veiliger laten verlopen. De wetgeving laat immers
toe dat bepaalde hechtgebonden asbesttoepassingen zelf mogen ontmanteld worden.
Voorafgaand aan de lancering van de ophaling aan huis, brachten particulieren deze golfplaten,
vaak in verschillende beurten, onverpakt naar een recyclagepark. Door ze veilig verpakt aan huis
op te halen worden heel wat risico’s verbonden aan het transport en het lossen op het
recyclagepark vermeden. Een recente omzendbrief maakt het bovendien onmogelijk om nog
onverpakt asbestafval aan te leveren in de recyclageparken.
De burger kan de verwijdering van de golfplaten overigens ook door een aannemer laten
uitvoeren. Ook dan kan van de dienstverlening voor de ophaling aan huis gebruik gemaakt
worden!
De check bevestigde inderdaad dat bij een correct uitgevoerde verwijdering er geen gevaar is.
Samen met de lokale besturen streven wij er naar elke blootstelling te vermijden, ook bij een
éénmalige handeling. Dit doe je door stofvorming te vermijden en de juiste
beschermingsmiddelen te dragen die bij elke platenzak standaard meegeleverd worden. Alle
informatiemateriaal en regels kan u terugvinden op de www.asbestinfo.be Op deze website kan
u ook nagaan of er in uw gemeente al een project voor asbestophaling aan huis lopende is.
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