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uitgebreid 

- 
Vlaamse stikstofbeleid 

Asbestverontreiniging afkomstig van asbestdaken
 
De groeiende bewustwording rond de gevaren van verweerde golfplaten daken zorgt
ervoor dat we er in sneltempo op een pragmatische manier mee om leren gaan. Het
groeiende besef dat deze verweerde asbestcementplaten door regenwater, wind of vogels
grote hoeveelheden vrije vezels kunnen vrijgeven is er onder andere gekomen door
recente tv reportages die een breed publiek hebben wakker gemaakt voor iets waar
specialisten al een tijdje voor waarschuwen. 
 
De asbestvezels kunnen op verschillende manieren van de daken komen. Ten eerste door
de wind.  Door de overwegend zuidwestenwind in Vlaanderen worden vaak losse vezels
gevonden op constructies of terrassen ten noordoosten van de daken. Bij een storm kan
een grote zone rond een verweerd dak verontreinigd geraken. 
 
Ten tweede door regen. Als er geen goot aan de daken hangt, is het quasi zeker dat de
volledige afdruipzone onder het schuine dak verontreinigd is. Doorgaans is er dan een
zone van ongeveer een meter breed en een tiental cm diep verontreinigd. Bij droog weer
en weinig begroeiing kunnen deze vezels opwaaien en zich verspreiden in de lucht. Als er
wel een goot hangt, vinden we vaak toch losse vezels onder het dak omdat het regenwater
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bij hevige regenval over de goot gutst. Het slib in de goot is sterk verontreinigd en dient als
asbesthoudend afval te worden afgevoerd. Het opgevangen regenwater komt vaak in of
naast een regenton of regenput terecht. De zone waar het regenwater uitkomt is vaak
sterk verontreinigd. 
 
Ten slotte zijn er de vogels. Met name kraaien en kauwen staan erom bekend om plukken
mos van de asbesthoudende daken te verzamelen om hun nesten mee te bouwen. De
stukken worden losgetrokken en meegenomen, maar evengoed vallen ze in de ruime
omgeving in tuinen. Aan mos afkomstig van een asbesthoudend dak hangen bijna altijd
losse vezels. 
 
De sanering van dergelijke zones is niet altijd verplicht en gebeurt vaak vrijwillig of
helemaal niet, omdat ze onder de radar blijven van het Bodemdecreet, met uitzondering
van Vlarebo percelen. Maar dat maakt net dat we er extra alert op moeten zijn. Meer info
over omgaan met asbest, vindt u op de website van Ovam: https://www.ovam.be/omgaan-
met-asbest . 
 
 

Keuring afvoer voor afval- en regenwater en waterinstallaties

uitgebreid

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2021 moeten gekeurd worden:

de afvoer voor afvalwater en regenwater
de binneninstallatie 
de niet-aangesloten binneninstallatie (NIEUW)
de installatie tweedecircuitwater  (NIEUW)

Keuring afvoer voor afval- en regenwater 
De keuring van de afvoer voor afval- en regenwater beschermt onze waterlopen tegen
vervuiling en kijkt na of het regenwater maximaal ter plaatse wordt gehouden. Er wordt ook
gecontroleerd of de riolering op privéterrein mag aangesloten worden op de riolering in de
straat of op de IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater). De keurder houdt
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daarbij rekening met verordeningen en eventuele vergunningsaanvragen. 
 
Worden gecontroleerd: 

of regen- en afvalwater wordt gescheiden op privéterrein
of de afvoer van afvalwater volgens de wet gebeurt
of het regenwater volgens de wet wordt opgevangen, gebruikt en afgevoerd

Keuring binneninstallatie 
Als de binneninstallatie is aangesloten op het openbaar waternetwerk, moeten we
terugstroming vermijden. Terugstroming kan ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in de
installatie en het openbaar waterwerk verslechtert. Waterbedrijven moeten
drinkwaterkwaliteit garanderen tot aan je kraan. Daarom moeten ze er zeker van zijn dat je
leidingnet en hierop aangesloten toestellen correct en reglementair geïnstalleerd zijn en
werken.  
 
De keuring beoordeelt of de binneninstallatie:

conform kan aangesloten worden op het waternetwerk zonder risico dat het
openbaar waternetwerk vervuild wordt door jouw binneninstallatie;
gebruiksconform is zodat het water niet kan terugstromen van een toestel (bv. cv-
ketel) naar je binneninstallatie.

Keuring niet-aangesloten binneninstallatie 
De niet-aangesloten binneninstallatie is een installatie die ander water dan dat van het
openbaar waternetwerk gebruikt (bv. putwater) als drinkwater (om te drinken, eten klaar te
maken, te douchen, tanden te poetsen …). Alle niet-aangesloten binneninstallaties, met of
zonder (toekomstige) verbinding met het openbaar waternetwerk, moeten dus ook
gebruiksconform zijn. Dit wil zeggen dat:

het water niet kan terugstromen van een toestel (bv. cv-ketel) naar je niet-
aangesloten binneninstallatie
er geen verbinding kan zijn tussen de niet-aangesloten binneninstallatie en de
binneninstallatie

Keuring tweedecircuitwater 
De installatie voor tweedecircuitwater (bv. regenwater, ook bij bedrijven met grijs water of
proceswater) moet gekeurd worden. Een verkeerd gebruik van tweedecircuitwater houdt
risico’s in. 
 
Er wordt gecontroleerd of het tweedecircuitwater:

in afzonderlijke leidingen stroomt en nergens in contact kan komen met de
binneninstallatie en niet-aangesloten binneninstallatie
niet gebruikt wordt als drinkwater en of er genoeg voorzorgsmaatregelen genomen
zijn om verkeerd gebruik te voorkomen. Het mag wel gebruikt worden om schoon te
maken, planten water te geven, het toilet door te spoelen …)

Wanneer keuren? 
Een keuring is verplicht bij elke eerste ingebruikname en belangrijke wijzigingen. Vanaf 1
januari 2021 wordt gekeurd volgens de nieuwe wetgeving. 
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Vlaamse stikstofbeleid 
 
De stikstofregelgeving voor landbouwbedrijven die uitbreiden is te laks en niet
wetenschappelijk onderbouwd. Dat staat in een arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. De Raad deed deze uitspraak naar aanleiding van een
pluimveebedrijf in het Limburgse Kortessem. Dit leidt ertoe dat de politiek een versnelling
moet sneller schakelen in haar stikstofbeleid.  
 
De landbouwsector is samen met het verkeer en de industrie één van de grootste
uitstoters van stikstof. Die stikstof valt neer op de bodem en vormt zo een bedreiging voor
de biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden. Plantensoorten die van rijke bodems houden,
krijgen door die stikstofneerslag een duwtje in de rug en verdringen zo planten die meer
gebaat zijn bij een schrale bodem. Nochtans moeten al deze Natura 2000-gebieden tegen
2050 een gunstige staat van instandhouding worden bereikt. 
 
Om dat te bereiken vaardigde de Vlaamse regering een stikstofbeleid uit: de
Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS). Dit beleid wil de vooropgestelde
stikstofreductie billijk verdelen over landbouw, industrie en verkeer. Voor landbouw werd op
basis van een simulatiemodel de impact van elk landbouwbedrijf gemeten op de
nabijgelegen natuur. Aan de hand van die simulatie werd aan elk individueel
landbouwbedrijf een kleurcode toegekend: rood, oranje of groen. Bedrijven die een
significant negatieve impact (rood) hebben op de instandhoudingsdoelstellingen, moeten
hun bedrijfsvoering stopzetten of bijsturen. Voor de oranje bedrijven is een uitbreiding van
hun veehouderijactiviteiten niet mogelijk. Voor de groene bedrijven zijn er geen
repercussies.

Wanneer die zogenaamde groene landbouwbedrijven hun veestapel willen uitbreiden,
moeten ze in een milieueffectenrapport bij de vergunningsaanvraag aangeven hoe sterk de
stikstofuitstoot van het bedrijf zal stijgen. Daarna moet een onafhankelijke deskundige een
bijkomend onderzoek doen naar de milieueffecten van de investering. Is de geschatte
stijging van de uitstoot kleiner dan vijf procent, dan wordt het bedrijf vrijgesteld van dat
onderzoek. De Raad van Vergunningsbetwistingen oordeelt in een vergunningsdossier
voor de uitbreiding van een pluimveebedrijf in Kortessem (zie kader) dat altijd een
onderzoek nodig is, ongeacht de verwachte stijging. De drempel van vijf procent is volgens
de Raad niet wetenschappelijk onderbouwd.
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“Dit stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zorgt ervoor dat de
vergunningsverlenende overheden, de provincies, niet meer op basis van het stikstofkader
van de vorige Vlaamse regering mogen omgaan met vergunningsaanvragen die leiden tot
extra ammoniakuitstoot”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in De Tijd.
Hoewel de exacte gevolgen van het arrest nog onduidelijk zijn, acht het kabinet van de
minister het niet ondenkbaar dat deze uitspraak zal gebruikt worden om de hele wetgeving
van 2016 in twijfel te trekken bij de Raad van State. 
 
De minister zelf zegt niet te aarzelen om bijkomende maatregelen te nemen om de uitstoot
en de neerslag van stikstof tegen te gaan of te milderen. 
 
Landbouwminister Hilde Crevits, waarvan De Tijd de sterke historische band tussen haar
partij en Boerenbond als een drempel ziet, geeft aan dat ze een strengere wetgeving voor
bedrijven, en dus ook voor landbouwbedrijven, niet uitsluit. “We zullen er alles aan doen
om ons te conformeren aan de EU-regels. We zetten een traject uit dat moet toelaten de
normen te respecteren, maar dat ook toelaat dat de landbouwbedrijvigheid en elke
economische activiteit in ons land kan blijven plaatsvinden', zegt Crevits in De Tijd.

(bron: vilt.be en de Tijd)
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