
Zorg ervoor dat je aanvraag volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op.

2022

Informatieblad
Premie asbestverwijdering  
van niet-verwarmde gebouwen  
met plaatsing van zonnepanelen

Heb je geen toegang tot het internet? Vraag gerust aan een familielid of vriend om je online premieaanvraag voor jou te doen.

Welke premie kan je krijgen?

12€/m² per m² asbestverwijdering 
met een limiet van maximaal 50% op de totale 
investeringskost voor asbestverwijdering

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.
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Informatieblad Premie asbestverwijdering van niet-verwarmde 
gebouwen met plaatsing van zonnepanelen

In dit informatieblad vind je de algemene en technische voorwaarden voor de premie van het verwijderen van asbesthoudende 
dakmaterialen en het melden van je zonnepaneleninstallatie.

Als eigenaar van een niet-verwarmd gebouw (zoals bijvoorbeeld een stal, garage,… los van mijn woongebouw) wil ik mijn 
asbesthoudende dakbedekking verwijderen en vernieuwen en plaats ik op voor minimaal 10% van het oppervlak aan verwijderde 
asbest een zonnepaneleninstallatie. 

Dit kan op de eigen site: het kadastrale perceel of de aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder.

Ook eigenaren van een kleiner gebouw op hun woonperceel zoals bijvoorbeeld een garage, koterijen, … komen in aanmerking 
voor deze premie.

ALGEMENE VOORWAARDEN

• De premie wordt toegekend voor gebouwen, anders 
dan woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of 
appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, die 
aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van 
Fluvius vóór 1 januari 2006, of waarvoor een aanvraag van 
een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 
1 januari 2006. Een herbouw komt niet in aanmerking.

• 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 moet gebeuren volgens CVGP 
OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ 
of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor 
dakaannemers’. 

• Het gaat over asbesthoudende materialen van de 
dakbedekking (vb. golfplaten, leien,…) of het onderdak. 
Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of 
gebouwdelen zat, komt niet in aanmerking voor de premie 
(zoals bijvoorbeeld asbesthoudende buizen in of buiten 
schoorsteenkanalen). 

• De premie wordt toegekend voor nieuwe zonnepanelen 
geplaatst door een aannemer op het dak van een gebouw. 
De aannemer die de installatie plaatst beschikt over 
een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de 
geplaatste installatie valideren/controleren door een 
persoon die hierover beschikt.

• De facturen van de asbestverwijdering gelden vanaf 
01/01/2022 tot 31/12/2024

• Afvoerplicht asbest: deze kosten worden omschreven op 
de factuur. 
Wanneer de onderneming via een sectorprotocol een 
overeenkomst heeft met OVAM moeten de kosten voor de 
afvoer niet vermeld zijn op de factuur.

WIE KOMT IN AANMERKING

• Alle eigenaars van een gebouw dat niet verwarmd wordt 
waar een asbesthoudende dakbedekking of onderdak ligt.

• Als eigenaar van een niet-verwarmd gebouw (zoals 
bijvoorbeeld een stal, garage,… los van mijn woongebouw) 
wil ik mijn asbesthoudende dakbedekking verwijderen 
en vernieuwen en plaats ik op voor minimaal 10% 
van het oppervlak aan verwijderde asbest een 
zonnepaneleninstallatie.

HOE VRAAG JE DE PREMIE AAN?

De aanvraag bestaat uit drie acties:

• 1ste actie:

• Aanmelden van het eerste stuk van de premie vóór 
01/04/2023.

• Aangeven welk type asbesthoudend materiaal er  
verwijderd wordt. 
 - zoals bijvoorbeeld onderdak, golfplaten, dakleien.

• Toevoegen van voorschotfactuur én ondertekende 
offerte (die tussen 01/01/2022 tot en met 31/12/2022 ligt) 
voor het verwijderen en afvoeren van een asbesthou-
dend dak. ( Deze factuur moet gedateerd zijn tussen 
1/1/2022 en 31/12/2022 )

• De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je offerte: 
materiaaltype, oppervlakte asbesthoudend dak, kosten 
verwijdering en kosten afvoeren.

• 2de actie:

• Aanmelden van je nieuwe zonnepanelen. Je zonnepa-
nelen moeten in dienst genomen zijn na de datum van 
je voorschotfactuur en voor 01/01/2025.

• 3de actie:

• Je krijgt via mail of brief de vraag om ons je eindfactuur, 
asbestattest en attest van de plaatsing van je nieuwe 
zonnepanelen op dezelfde site te bezorgen. Je kan deze 
documenten uploaden via mijn.fluvius.be vóór 1/4/2025.
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HEB JE EEN VRAAG?

www.fluvius.be/premies   078 35 35 34

TECHNISCHE VOORWAARDEN

• Fluvius kan zowel voor als na de toekenning van de premie 
ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, 
kan Fluvius contact opnemen met de firma of aannemer 
die de installatie levert of plaatst, of die advies verstrekt. 
Als de installatie niet overeenstemt met de beschrijving 
in de aanvraag, heeft Fluvius het recht om de premie te 
weigeren of om de uitbetaalde premie terug te vorderen. 
Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd.

• Je blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en 
resultaten, ook al kent Fluvius een premie toe.

PREMIEBEDRAG

• Als je voldoet aan de vooropgestelde premievoorwaarden 
heb je recht op €12/m² per m² asbestverwijdering 

• Het premiebedrag is begrensd tot 50% op de totale 
investeringskost aangaande asbestverwijdering en afvoer 
exclusief btw, vermeld op de facturen.

• Er zijn meerdere aanvragen mogelijk als je verschillende 
gebouwen hebt waar asbest aanwezig is en er telkens een 
nieuwe zonnepaneleninstallatie wordt geplaatst.
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