Subsidieregeling verwijderen
asbestdaken
Subsidie voor het verwijderen van asbest daken kunt u aanvragen als u ook
degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbest dak.
Dat geldt zowel voor particulieren als (agrarische) ondernemingen, non-profit
organisaties en overheden. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO).
U kunt de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus pas na de verwijdering van het asbest
dak. Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is
uitgevoerd en een sloopmelding bij uw gemeente is gedaan. Zowel de inventarisatie als
de daadwerkelijke verwijdering van het asbest dak moet worden uitgevoerd door een
gecertificeerd bedrijf. Op www.ascert.nl kunt u gecertificeerde inventarisatie- en
verwijderingsbedrijven in uw regio vinden.

Voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden o.a.
de volgende voorwaarden*
 U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
 De verwijdering van het asbest dak moet op of na 1 januari 2016 of uiterlijk op 31
december 2019 voltooid zijn door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbest dak
melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in
het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
 U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na het daadwerkelijk verwijderen van het
asbest dak.
 Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
 Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak met een maximum van
€ 25.000 per adres. De sanering mag ook in delen worden uitgevoerd, u vraagt dan na
elk deel afzonderlijk subsidie aan.

Looptijd en indienen
De regeling loopt tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag – mits
binnen zes maanden na de verwijdering van het asbestdak - tot 31 december 2019 17.00
uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alleen volledige aanvragen
worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

Subsidiebudget
Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt
ingediend, maar het subsidieplafond is al bereikt, dan verschuift de datum van ontvangst
naar 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Kijkt u op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen of
bel 088 042 42 42.
* Kijkt u voor een volledig overzicht op www.rvo.nl/subsidies-regelingen

