Volg de laatste ontwikkelingen
op www.asbest-controle.nl

Subsidieregeling verwijderen
asbestdaken

Een initiatief van
FIND Bedrijven

FAQ

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op
particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit
organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is
mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur.

Waarom is alleen gekozen
voor subsidie op het
verwijderen van asbestdaken en niet voor andere
asbesttoepassingen?

De subsidieregeling is op 2 december 2015 gepubliceerd in de
Staatscourant.

Het verbod en de subsidieregeling zit uitsluitend op
asbesthoudende toepassingen
in daken die in contact staan
met de buitenlucht en door
verwering zorgen voor
verspreiding van asbestvezels
naar de leefomgeving.
Dit is de meest schadelijke
toepassing voor de
volksgezondheid.

Voor wie?
Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de
rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.
Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties
of overheden komen hiervoor in aanmerkingen.
Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van
een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Looptijd en indienen
De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.
U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur
indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes
maanden na de verwijdering van het asbestdak.
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Hoeveel subsidie kunt u
ontvangen?

Wat valt er onder de
omschrijving van een
asbestdak?
Het verbod geldt voor
asbestdaken die in contact
staan met de buitenlucht.
Bijvoorbeeld golfplaten en
dakleien.
Boeidelen, dakgoten,
dakbeschot en gevelpanelen
worden niet gezien als
dakbedekking en zijn niet
verplicht om te verwijderen.
Deze delen komen dus ook niet
in aanmerking voor de
subsidie. Het verbod geldt ook
niet voor asbesthoudend
materiaal aan de binnenkant
van gebouwen.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met
een maximum van €25.000 per adres.
U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de
oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan
35 m2 bedraagt.
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FAQ
Waarom is gekozen voor de
ondergrens van meer dan
35 m² geïnventariseerd
asbestdak om voor subsidie
in aanmerking te komen?

Subsidiebudget
Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar.
Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt.
Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het
subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van
ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar.
De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Leefomgeving en gezondheid
Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur
en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en
met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht
waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving.
Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden
van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden.
Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de
periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Kom ik in aanmerking voor
Subsidieregeling verwijderen
asbestdaken?
Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u alleen
aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt
voor het verwijderen van het asbestdak.
Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties
en overheden, komen in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Er is een ondergrens van
35 m² geïnventariseerd
asbestdak om in aanmerking te
komen voor subsidie.
Deze grens valt samen met de
eis om in alle gevallen de
verwijdering uit te laten voeren
door een gecertificeerd bedrijf.
Mag ik het asbest zelf
verwijderen en afvoeren?
Een particulier mag maximaal
35 m2 asbest(dak) dat in
goede toestand is zelf
verwijderen.
Dit mag alleen in strikt
omschreven gevallen.
Gemeenten kunnen
particulieren informeren onder
welke voorwaarden dit mag.
Verwijdering van asbest moet
altijd gemeld worden bij de
gemeente.
Het verwijderen van meer dan
35 m² asbest moet in alle
gevallen worden gedaan door
een gecertificeerd bedrijf op
grond van artikel 6, eerste lid,
van het
Asbestverwijderingsbesluit
2005. Op grond van het derde
lid van dat artikel kan aan de
opdrachtgever een boete
worden opgelegd, wanneer de
asbestverwijdering is
uitgevoerd door een niet
gecertificeerd bedrijf.

U kunt de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus pas na de
verwijdering van het asbestdak. Het is niet toegestaan asbest
te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd.
Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van
het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd
bedrijf.
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Voor de Subsidieregeling
verwijderen asbestdaken gelden
de volgende voorwaarden












U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering
betaalt.
De verwijdering van het asbestdak moet voltooid zijn in de
periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd
asbestsaneringsbedrijf.
Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de
verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk
Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan
in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor
subsidie.
Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak
van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie.
Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat
verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van
35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale
(geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de
35 m2 ligt.
U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de
voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak.
Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag
heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de
werkzaamheden aan als voltooiingsdatum.
Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw
bankrekeningnummer.
Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Geïnventariseerd aantal m2
asbestdak
Voordat u een asbestsanering uitvoert, dient u altijd een
inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd
inventarisatiebedrijf.
Dit bedrijf zal het totale aantal m2 asbestdak inventariseren op
uw adres. Dit aantal geïnventariseerde m2 asbestdak moet meer
dan 35 m2 zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie.

FAQ
Wanneer moet ik mijn
aanvraag uiterlijk indienen?
U heeft zes maanden de tijd
om na de voltooiingsdatum van
de verwijdering van het
asbestdak uw aanvraag in te
dienen bij RVO.nl.
Als de verwijdering van het dak
dus meerdere dagen in beslag
heeft genomen moet u de
laatste dag(voltooiing) van
deze werkzaamheden
aanhouden.
Wat gebeurt er als ik mijn
aanvraag tijdig indien en
het budget voor dat jaar is
uitgeput?
Als u een subsidieaanvraag
tijdig indient en op dat moment
is het budget uitgeput dan zal
uw subsidieaanvraag
doorschuiven naar het
volgende jaar.
De aanvraag wordt dan gezien
als ontvangen op de datum 1
januari van het
daaropvolgende kalenderjaar.
In het nieuwe kalenderjaar
wordt een nieuw budget
gepubliceerd. Let u erop dat als
het budget is uitgeput u altijd
een subsidieaanvraag moet
indienen binnen zes maanden
na de datum van voltooiing van
de verwijdering van het
asbestdak.
*Het doorschuiven van aanvragen
naar het daaropvolgende
kalenderjaar zal niet plaatsvinden
in 2019.
Als het budget in dit jaar uitgeput
raakt zal er in 2020 geen budget
meer worden bij gepubliceerd.

In het inventarisatierapport dat u ontvangt kunt u dit aantal m2
terugvinden.
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Voorbeeld situatie
Het kan zijn dat u een geïnventariseerd aantal m2 asbestdak
heeft van bijvoorbeeld 50 m2. Het betreft hier twee schuren van
ieder 25 m2. U kunt er dan voor kiezen om het astbestdak van de
eerste schuur eerst te laten saneren en daarvoor subsidie aan te
vragen. Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u dan voor
25m2 asbestdak subsidie uitgekeerd (25m2 x €4,50).
U kunt daarna voor de tweede schuur nogmaals subsidie
aanvragen als het tweede asbestdak verwijderd is.
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de gehele verwijdering
van beide asbestdaken, dus 50m2 ineens te doen, en voor
50 m2 verwijderd asbestdak subsidie aan te vragen.
U kan per adres maximaal € 25.000 subsidie ontvangen.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
Find Bedrijven

Postbus 349
8440 AH Heerenveen
Telefoon 0513—65 33 18
Internet: www.findbedrijven.nl
Mail:
info@findbedrijven.nl
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FAQ
Ik heb subsidie van een
andere (provinciale) regeling
ontvangen, mag ik nog
subsidie aanvragen voor de
asbestregeling?
Een subsidie vanuit de
subsidieregeling verwijderen
Asbestdaken wordt niet
verrekend (in mindering
gebracht )met andere
subsidieregelingen voor het
verwijderen van een asbestdak.
De andere (provinciale)
regelingen kunnen wel eisen
stellen dat gebruik maken van
meerdere subsidies niet mag.
U kunt dit navragen bij de
(provinciale) instellingen van wie
u de subsidie hebt ontvangen.
Ik wil mijn investering
melden voor de MIA en Vamil
en ik ben voornemens de
subsidie vanuit de
Subsidieregeling verwijderen
asbestsdaken in 2016 aan te
vragen. Hoe meld ik dit bij
MIA en Vamil?
Als u een subsidie hebt
aangevraagd of inmiddels hebt
gekregen voor een investering
die uw wilt melden voor Mia
2015 , dan vult u dit in op het
meldingsformulier van de
MIA\Vamil 2015.
Mocht u (nog)geen subsidie
hebben aangevraagd of uw
subsidieaanvraag is afgewezen,
dan hoeft u dit ook niet aan te
geven. Subsidies die later zijn
verkregen dan het moment
waarop u een MIA\Vamil melding
heeft ingediend en dus niet op
het meldingsformulier
aangegeven staan, dienen bij de
belastingaangifte te worden
verrekend.
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