Vlaanderen

UW VOORDEEL

is materiaalbewust

Wie deelneemt, hoeft zelf geen erkend asbestverwijderaar te zoeken. Uw lokaal bestuur doet
dit voor u via een overheidsopdracht met hoge eisen.

IN WELKE VLOEREN VINDT U ASBEST
TERUG?

Naast alle gezondheidswinsten genieten deelnemers van een heel voordelig tarief om
asbesthoudende vloeren in ‘hermetische zone’ te verwijderen. Het lokaal bestuur en de OVAM
dragen immers bij in 50% van de kostprijs (excl. BTW). Dit met een maximumsubsidie van
3.500 euro voor een woning en 7.000 euro voor een appartementsgebouw.

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

Als u nog andere verbouwingen plant, heeft u mogelijk ook recht op andere premies of

verboden. Het asbestmineraal zelf bestaat uit heel kleine vezels die niet voor het blote oog

subsidies. Kijk daarom zeker ook even op de websites www.premiezoeker.be en

zichtbaar zijn. Wanneer ze vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden.

www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie.

In heel wat Vlaamse woningen is vandaag nog asbest aanwezig, onder meer in vloeren.

UW
GEMEENTE
HELPT

Asbestvezels zitten bij vloeren meestal goed vast in het bindmateriaal, bijvoorbeeld in
vinylvloeren. Soms zijn asbestvezels ook losgebonden terug te vinden zoals in de kartonlaag
onder vloerbekleding. Vezels kunnen daarbij makkelijk uit het asbestkarton geraken en
zich in de ruimte verspreiden. Vaak is vloerbekleding vastgelijmd met asbestlijm. Asbestlijm
kunt u herkennen aan de doorgaans zwarte kleur.

EEN ASBESTDESKUNDIGE BIJ U THUIS
De erg dunne asbestvezels in vloerbekleding zijn met het blote oog niet te zien. Een
staalname biedt 100% uitsluitsel. Een asbestdeskundige komt dan bij u thuis een staal
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nemen van de vloerbekleding. In een erkend laboratorium wordt verder onderzocht of het

Meer info over omgaan
met asbest?

SAMEN VERSLAAN WE HET ASBESTBEEST

www.asbestinfo.be

staal asbestvezels bevat. Als blijkt dat de vloerbekleding asbestvezels bevat, kunt u verder
deelnemen aan ons groepsverwijderingsproject.
U ontvangt van de asbestdeskundige een rapport over hoe u de ruimte veilig kunt
gebruiken in afwachting van een verwijdering. De kostprijs van dit rapport bedraagt ….
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WAAROM ASBESTHOUDENDE
VLOEREN VERWIJDEREN?

HOE DEELNEMEN?
Wilt u deelnemen aan het project? U krijgt een offerte op maat en beslist dan of u wenst
in te stappen in het project. Hieronder vindt u het stappenplan terug.

Asbest is alleen gevaarlijk als u losse asbestvezels inademt. De vezels komen vrij bij
beschadiging van het materiaal of wanneer het in slechte staat verkeert. De asbestvezels
zitten in het asbestkarton en bevatten doorgaans hoge concentraties asbestvezels. Het
asbestkarton scheurt ook makkelijk. Het karton met asbestvezels verwijderen, kan enkel
via een speciale en complexe procedure in een hermetisch afgesloten zone. U kunt als
burger dus niet zelf aan de slag en u kunt er ook niet mee naar het recyclagepark. U
hebt voor de verwijdering van vloerbekleding met losgebonden asbest en asbestlijmen
een erkend asbestverwijderaar nodig. Vloeren met hechtgebonden asbestvezels kunt u
in sommige gevallen zelf verwijderen.
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 vervangen door
asbestvrije toepassingen, ook asbesthoudende vloeren. Asbesthoudende materialen
die geen risico op vezelverspreiding opleveren, mogen ook na 2040 blijven zitten. Het
gaat bijvoorbeeld om onbeschadigde venstertabletten.
Uw lokaal bestuur en de OVAM helpen u graag om veilig en vakkundig uw
asbesthoudende vloeren te laten verwijderen. Zo maken we samen uw woning
asbestveilig.

1

SCHRIJF U VRIJBLIJVEND IN VÓÓR DATUM X

Dit kan via adres@gemeentex.be of via … Na uw inschrijving ontvangt u een
bevestigingsmail met daarin verdere, praktische informatie. Deze inschrijving is
vrijblijvend.

2 EEN ASBESTDESKUNDIGE AAN HUIS

Op uw inschrijvingsformulier kunt u meteen een moment kiezen wanneer een
asbestdeskundige bij u langskomt. De asbestdeskundige zal u contacteren. Voor
het plaatsbezoek betaalt u een kleine vergoeding van … euro. In ruil daarvoor
ontvangt u na onderzoek van het staal een rapport over hoe u de ruimte veilig kunt
gebruiken in afwachting van een verwijdering. Dit om verspreiding van schadelijke
asbestvezels doorheen uw woning te voorkomen.

3 EEN OFFERTE OP MAAT VAN UW WONING
Via de milieudienst/de infolijn van uw intercommunale/de erkend asbestsaneerder komt
u met de geselecteerde asbestverwijderaar een datum overeen die u meest past voor een
plaatsbezoek. De asbestverwijderaar zal ter plaatse info geven over welke voorbereidingen u
zelf best onderneemt om de verwijdering zo vlot mogelijk te laten verlopen.

4 AANVAARDEN VAN UW OFFERTE
Alle voorgaande stappen waren geheel vrijblijvend. Nu hebt u een offerte in handen. Wanneer
u de offerte ondertekent, verbindt u er zich contractueel toe de werken te laten uitvoeren. Bij
deze offerte vindt u ook de aanvraag voor uw subsidie terug zodat wij deze meteen bij uw
factuur kunnen verrekenen. U hoeft dus niet het volledige bedrag voor te schieten en daarna
een premie aan te vragen. Als u in aanmerking komt voor een 6% BTW-regeling, vindt u ook
dat aanvraagformulier terug bij uw offerte.

5 FACTURATIE

In overleg met de erkend asbestverwijderaar plant u de werken in wanneer het u past om de
vloeren in een ‘hermetisch afgesloten zone’ te verwijderen. De werken zullen twee tot drie dagen
in beslag nemen. Hierna kunt u de ruimte terug gebruiken.

