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Projecten in voorbereiding: opzet groepsaankoop asbestverwijdering 

Ondersteuning en subsidies asbest  via de OVAM 

Inleiding 
Wie een gebouw ouder dan 2001 verbouwt of sloopt heeft een grote kans asbesttoepassingen te 
moeten verwijderen. De kosten hiervoor maken deel uit van de renovatiekost en zijn meestal 
beperkt. Maar bij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen of sterk beschadigde hechtgebonden 
asbesttoepassingen in binnenruimtes moeten doorgaans gespecialiseerde firma's de werken 
uitvoeren. Deze erkende asbestverwijderaars gebruiken hiervoor de methodiek van hermetische 
zone. In dit geval kunnen de kosten hoog oplopen. 
 
Nieuwe ondersteuning Actieplan Asbestafbouw 
Binnen de realisatie van haar Actieplan Asbestafbouw lanceert de OVAM nieuwe ondersteuning voor 
de inventarisatie, ontmanteling, inzameling en verwerking van asbesthoudende materialen: 

 prioritaire asbesthoudende materialen: asbestcement dak- en gevelbekleding, rook- en 
hemelwaterafvoerkanalen, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met uitzondering van 
wandpleister in goede staat; 

 prioritaire doelgroepen: residentieel (incl. sociale huisvesting), publieke gebouwen (zoals 
scholen en zorginstellingen) en land- en tuinbouw. 

 
1. Sectorprotocollen 
De OVAM biedt prioritaire doelgroepen de mogelijkheid om een sectorprotocol af te sluiten. Een 
sectorprotocol vormt een samenwerkings- en afsprakenkader tussen de OVAM en de respectievelijke 
sectorvertegenwoordigers. De sector engageert zich om de inventarisatie- en 
verwijderingsdoelstellingen van het asbestafbouwbeleid te behalen. De OVAM biedt hiervoor extra 
financiële ondersteuning aan en ontzorging naast de reguliere financiering voor 
gebouwinvesteringen en energierenovaties. Voor de Vlaamse scholen sloot de OVAM reeds in juli 
2018 een sectorprotocol af. 

 
2. Subsidies asbestafbouwprojecten 
De OVAM biedt lokale besturen, veelal intergemeentelijke organisaties, sinds medio 2018 
subsidies aan voor de organisatie van asbestafbouwprojecten voor haar inwoners. De OVAM 
destilleerde uit de evaluatie van haar proefprojecten en bestaande voorbeelden een aantal ‘goede 
praktijken’ van instrumenten die lokale besturen kunnen hanteren binnen asbestafbouwprojecten. 
Lokale besturen kunnen vertrekken van deze beproefde basisformules asbestafbouwprojecten maar 
mogen ook varianten uitwerken. 
Aanvragers van de projectsubsidies zijn de lokale besturen: steden, gemeenten, intergemeentelijke 
organisaties, provincies, enz. 
Projectdeelnemers zijn: particulieren, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, lokale besturen, 
scholen* en KMO’s. Zij kunnen van ondersteuning genieten door deel te nemen aan één of 
meerdere asbestafbouwprojecten die in hun provincie, regio, stad of gemeente georganiseerd 
worden. 
*Scholen genieten van de ondersteuning geboden in het afgesloten sectorprotocol. Enkel voor 
asbestcement afvalinzameling op locatie (bronophaling) kunnen zij aanvullend deelnemen. 

 
Waarvoor kunnen er subsidies gevraagd worden?  

 voordelige ophaling van asbestcement afval aan huis via platenzak, bigbag of container; 
 samenkoopformule voor de verwijdering van leidingisolatie en vloerbekleding door erkend 

asbestverwijderaar (énkel particulieren, 50% subsidie); 

http://www.ovam.be/protocol-scholen-van-het-go
http://www.ovam.be/projecten-en-studies
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 samenkoopformule voor de verwijdering (met al dan niet heraanleg/energieprestatie verbetering) 
van asbestcement dak- en gevelbekleding, inclusief voordelige ophaling. 

 
In de toekomst zal de OVAM ook ondersteuning bieden voor de organisatie van gegroepeerde 
asbestinventarisatie via een callformule. Het bezitten van een asbestinventaris bij verkoop zal 
immers verplicht worden tegen 2022. 

 

Bijkomende ondersteuning lokale besturen in 2018 (enkel voor gemeenten)  

 eenmalige ondersteuning in 2018 via een 'Asbestovereenkomst' voor steden en gemeenten.  

 Met de goedkeuring van het Actieplan Asbestafbouw is een verhoogde toestroom van 
asbestcement afval op recyclageparken te verwachten.  Lokale besturen kunnen de 
bijkomende ondersteuning inzetten om een verhoogde inzameling van asbestcementafval op 
recyclageparken te stimuleren én te financieren. Daarnaast kunnen ze er ook voor opteren 
om de ondersteuning aan te wenden voor niet gesubsidieerde kosten binnen de organisatie 
van asbestafbouwprojecten (zie hoger) 

 De steun wordt berekend op basis van het bewonersaantal en de gebiedsoppervlakte van de 
gemeente en bestaat uit minimum 20.000 euro. (totaal budget is 9 miljoen EUR)  

 

www.ovam.be/ondersteuning-en-subsidies  

 

Provinciale organisatie van groepsaankoop asbestverwijdering?  

Vanuit werking provinciale steunpunten Duurzaam wonen en bouwen en vanuit de ervaring met 

organisatie van groepsaankopen groene stroom en zonnepanelen bekijken de provincies het 

uitwerken van een of meer projecten rond samenkoop.  

Opties subsidiebesluit 

 Bronophaling  

 Bronverpakking 

 Samenkoopformule voor vervanging van asbesthoudende dakbedekking (Provincie West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg (Vlaams-Brabant wacht nog af)) 

 Samenkoopformule voor vervanging van asbesthoudende leidingisolatie (Provincie West-
Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, maar Oost-Vlaanderen ook als al de rest mee doet 
(Vlaams-Brabant wacht nog af)) 

 Samenkoopformule voor vervanging van asbesthoudende vloerisolatie  

 Samenkoopformule voor asbesinventarisatie (enkel na specifieke call door de OVAM)  
 

Projectvoorstel 

Dakbedekking:  

 Gebiedsdekkend , dus voor alle inwoners 

 Link naar bouwadvies: begeleiden van burgers bij het plaatsen van een kwaliteitsvol, 
energiezuinig en duurzaam nieuw dak. Door jarenlange ervaring met  het adviseren van 
particulieren bij renovaties hebben we de kwaliteit en capaciteit om de particulier hier in te 
adviseren. Bovendien kunnen de adviseurs indien gewenst ook andere aspecten van de 
verbouwing mee nemen in het advies en kan zo een totaalpakket geboden worden.  

 Subsidie OVAM:  

http://www.ovam.be/ondersteuning-en-subsidies
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o voor Provincie: 0.2 EUR overheadkost per inwoner, maar OVAM geeft nu al aan dat 
ze dit niet voor alle Provincies zal kunnen betalen, 50 EUR per gerealiseerde locatie,  

o Voor burger: 90 % van de meerkost met max. van 155 EUR per projectlocatie voor de 
inzameling en verwerking 

 

Leidingisolatie 

 Gebiedsdekkend , dus voor alle inwoners. We bieden verwijdering van leidingisolatie aan alle 
particuliere woningen, maar zetten ook specifiek in op appartementsgebouwen. 

 Link naar duurzaam bouwadvies:  via onze adviseurs ook verder advies geven over andere 
renovatie-opportuniteiten van het appartementsgebouw. 

 Subsidie OVAM:  
o voor Provincie: 0.2 EUR overheadkost per inwoner, maar OVAM geeft nu al aan dat 

ze dit niet voor alle Provincies zal kunnen betalen, 50 EUR per gerealiseerde locatie, 
o Voor burger: 50% cofinanciering (max factuurbedrag van 10.000 

euro/stookinstallatie en voor appartementen tot een max factuurbedrag van 14.000 
euro) 

 

Aanstellen van intermediair 
Provincie zorgt samen met de intermediair voor het aanstellen van de experts, aannemers en 
ophalers en de evaluatie hiervan. Bij het zoeken van de aannemers zullen we er op toezien dat we 
een voldoende spreiding hebben en meerdere aannemers per provincie zodat de aantallen kunnen 
gehaald worden zonder in te boeten op kwaliteit. Bij de screening van de aannemers zal zeker 
gevraagd worden naar voldoende referenties van kwaliteitsvolle en duurzame uitvoering. Ervaring 
met het werken met meerdere isolatiematerialen zal ook een criterium zijn.  
De intermediair zorgt ook voor het proces achter de schermen (van inschrijving tot uitvoering). 
Mogelijks wordt deze intermediair door meerdere Provincies samen aangesteld. 
Looptijd project : 3 jaar  

Er wordt intensief samen gewerkt met de steden en gemeenten en we betrekken hen in de 

communicatie. Er wordt hen offline en online communicatiemateriaal ter beschikking gesteld. 

We zoeken partners die mee onze boodschap kunnen verspreiden. Hierbij denken we aan: 

Bouwunie, Confederatie bouw, Vereniging Syndici (UVS, CIB,..), afvalintercommunales 

Welke stappen zijn er al ondernomen? 

 Overleg Provincies en de OVAM 

 Overleg met de afvalintercommunales in West-Vlaanderen 

 Rondvraag bij de West-Vlaamse gemeenten  
 

Nog te doen 

 Verder uitwerken voorstel 

 Goedkeuring deputatie  

 Dossier moet klaar zijn tegen 1 december 2018 (bij later indienen zijn de subsidiepercentages 
van OVAM ook lager)  

 Provincie moet van elke gemeente/stad goedkeuring hebben en dit moet bij het dossier van 
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8 oktober 2018 


