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Informatieblad
asbestverwijdering

HEB JE ASBEST LATEN VERWIJDEREN?
Verwijder je tijdens renovatiewerken asbesthoudende materialen van de dakbedekking of het onderdak, of van de gevelbekleding van de buitenmuur dan kan je in aanmerking komen voor een verhoging van het premiebedrag voor dakisolatie
of buitenmuurisolatie. De verhoging van het premiebedrag is van toepassing voor zowel woon- als niet-woongebouwen.
In dit informatieblad vind je de algemene en technische voorwaarden met betrekking tot de verwijdering van de
asbesthoudende materialen. Samen met je aanvraag voor de premie dak- of zoldervloerisolatie of buitenmuurisolatie dien je
verplicht een volledig en correct ingevuld attest te bezorgen.
Meer info over de premies dak- of zoldervloerisolatie en buitenmuurisolatie vind je op www.fluvius.be/premies

VRAAG JE PREMIE ONLINE AAN
•

Ga naar mijn.fluvius.be.

•

Het is de snelste manier.

•

Je kan altijd je premieaanvraag online opvolgen.

•

Je kan eenvoudig ontbrekende documenten of informatie aan je dossier toevoegen.

•

Minder papier is beter voor het milieu.

Heb je geen toegang tot het internet? Vraag gerust aan een familielid of vriend om je online premieaanvraag voor jou te doen.
Is het niet mogelijk om je premie online aan te vragen?
Je vindt een aanvraagformulier terug op www.fluvius.be/premies of in één van onze klantenkantoren.
Zorg ervoor dat je aanvraag volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
•

De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, over een geldig attest
beschikken conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’.

•

De asbestverwijdering dient te gebeuren volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is
lid van het 'Asbestcharter voor dakaannemers'.

•

Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien), onderdak of gevelbekleding
(vb. leien). Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bv
asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).

•

De facturen van de asbestverwijdering en van het aanbrengen van de isolatie mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar
liggen, en moeten beiden vanaf 1-1-2021 opgemaakt zijn.

•

De volgende gegevens moeten vermeld zijn op de
facturen of het door de aannemer ingevulde en
ondertekende attest:
• de kostprijs van de asbestverwijdering
• de oppervlakte in vierkante meter per type asbesthoudend materiaal dat werd afgevoerd
• voor werken uitgevoerd vanaf 1 oktober: de datum van
aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid (voor aannemers met of zonder werknemers) of de
datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD WASO (enkel voor aannemers met
werknemers)
• een verklaring dat:
• het asbest werd verwijderd van het dak, onderdak
dan wel de buitengevel
• de asbestverwijdering werd uitgevoerd door een
persoon die, op het moment van de uitvoering van
de werken, beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de
Codex welzijn op het werk
• het asbest werd verwijderd volgens CVGP OVAM
‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of dat
de aannemer lid is van het asbestcharter voor
dakaannemers

•

Voeg bij de premieaanvraag volgende documenten met
betrekking tot de asbestverwijdering:
• Een kopie van alle facturen met betrekking tot de verwijdering van de asbesthoudende materialen.
• Een attest ingevuld door de aannemer die het asbest
verwijderd heeft met informatie over de asbesthoudende materialen die verwijderd werden.
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Asbestverwijdering bij dak- of zoldervloerisolatie?
• Als er op het dak van de woning een zonneboiler of
zonnepaneelinstallatie aanwezig is, dient er verplicht
een bewijs meegestuurd te worden die dit kan aantonen. Is er geen zonneboiler of zonnepaneelinstallatie
aanwezig, dient een analyse uitgevoerd te worden om
na te gaan of het dak geschikt is voor de plaatsing van
één of beide van deze toestellen. Dit kan je zelf via de
Zonnekaart-applicatie op de website van Energiesparen
(energiesparen.be/zonnekaart). De analyse kan je
inzichten geven of zonne-energie een haalbare en
rendabele investering kan zijn. Het resultaat van de
analyse wordt in een rapport samengevat dat bij je
aanvraag toegevoegd moet worden.
Hoe je een PDF-bestand maakt van dit rapport kan je
hier (https://www.energiesparen.be/zonnekaart/faq/
bestandstype) nalezen.
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PREMIEBEDRAG
•

Het premiebedrag is afhankelijk van het type gebouw, het premietype en de begunstigde volgens onderstaande tabel. Het
premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen (+ de plaatsing) en de
asbestverwijdering, en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd in aanmerking komen.

BEGUNSTIGDE

BASISPREMIE IN EURO

VERHOOGDE PREMIE
IN GEVAL VAN
ASBESTVERWIJDERING

basis

4/m2

12/m2

beschermde afnemer

10,5/m2

18,5/m2

klant uitsluitend nachttarief

6/m2

14/m2

basis

30/m2

38/m2

beschermde afnemer

45/m2

45/m2

klant uitsluitend nachttarief

45/m2

45/m2

dakisolatie
(Rd ≥ 4,5 m2K/W)

basis

4/m2

12/m2

Buitenmuurisolatie
aan de buitenzijde
(Rd ≥ 3 m2K/W)

basis

30/m2

38/m2

PREMIETYPE

dakisolatie
(Rd ≥ 4,5 m2K/W)
Woongebouw
Buitenmuurisolatie
aan de buitenzijde
(Rd ≥ 3 m2K/W)

Nietwoongebouw

•

De oppervlakte van de geplaatste isolatie bepaalt het totale premiebedrag en niet de m² weggenomen asbesthoudende
materialen.
Afhankelijk van de functie van het gebouw (woongebouw of niet-woongebouw) én het type premie gelden er beperkingen in
de tijd:
• Bij dak-of zoldervloerisolatie is de verhoogde premie enkel van toepassing voor niet-woongebouwen met eindfacturen van
de asbestverwijdering vanaf 01-01-2021 tot en met 31-12-2022. Eindfacturen voor asbestverwijdering vanaf 01-01-2023 komen dus niet in aanmerking voor de toekenning van de verhoogde premie. Voor woongebouwen geldt deze beperking niet.
• Bij buitenmuurisolatie aan de buitenzijde is de verhoogde premie enkel van toepassing met eindfacturen van de asbestverwijdering vanaf 01-01-2021 tot en met 31-12-2022. Eindfacturen vanaf 01-01-2023 komen dus niet in aanmerking voor de
toekenning van de verhoogde premie.
• Er gelden geen beperkingen op de geïsoleerde oppervlakte die in rekening wordt genomen bij de berekening van de verhoging. De regels met betrekking tot maximale premiebedragen en aftopping ten opzichte van de totale factuurbedragen
blijven wel gelden zoals beschreven in de premievoorwaarden.

HEB JE EEN VRAAG?
www.fluvius.be/premies			
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