
WAT IS ASBEST?
Asbest is een verzamelnaam voor verschillende
soorten zeer kleine, naaldachtige vezels. Het is sterk,
goedkoop, isolerend en brandwerend. Asbest werd
onder andere gebruikt in dakleien, vloerbedekking,
golfplaten, gevelbekleding en rioolbuizen. Het werd
ook gebruikt in brandwerend en isolerend materiaal.
Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen voor
de gezondheid betekenen, vandaar dat het bouwen 
met asbesthoudende materialen vanaf 1 juli 1993 
verboden werd.

SUBSIDIEREGELING BESchIk-
BAAR vooR vERWIJDEREN 

vAN ASBESTDAkEN
Woont u in Lelystad in een huis dat voor 1994 is
gebouwd? Dan is er kans dat er asbesthoudend
materiaal in uw woning aanwezig is of verwerkt is in 
het dak van uw woning. Vanaf 2024 zijn asbestdaken 
verboden op alle gebouwen en bijgebouwen.
Een wet die voor iedereen geldt; of je nu een huiseige-
naar bent, of eigenaar van een bedrijfspand. En 2024 
lijkt dan misschien ver weg, de nieuwe werkelijkheid 
krijgt met ingang van dit jaar al vorm. Dan gaat 

namelijk de nieuwe subsidieregeling van start voor 
daken met een oppervlakte van minstens 35 m2 per 
perceel (daken van bijgebouwen en hoofdgebouw 
mogen bij elkaar opgeteld worden).

DE SUBSIDIEREGELING
Voor het verwijderen van asbest op daken groter
dan 35 m2 per perceel, kan een subsidieaanvraag
ingediend worden bij de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO). Per m2 wordt er 4,50 euro 
subsidie gegeven met een maximum van 25.000 euro. 
Voor de subsidieregeling is 75 miljoen euro beschik-

baar tot 2020 voor particulieren, (agrarische) bedrij-
ven, nonprofit organisaties en overheden. Hiermee 
kan meer dan 16 miljoen m2 versneld worden 
gesaneerd.
Een van de voorwaarden bij het toekennen van de
subsidie is dat de werkzaamheden door een
gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.
In strikt omschreven gevallen biedt de wetgeving
ruimte aan particulieren om zelf asbest te verwijderen. 
Dit geldt voor daken kleiner dan 35 m2, met
geschroefde platen die in goede toestand verkeren.
Wanneer u zelf het asbest verwijdert, dan moet u dit in
ieder geval melden bij de gemeente.
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-  U bent degene die de factuur voor de asbest-
 verwijdering 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 per perceel, 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.

GEcERTIfIcEERD BEDRIJf
Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang
om asbest te (laten) verwijderen. In het geval van
subsidietoekenning is het goed te weten dat het gaat
om daken in direct contact met de buitenlucht. Denk
aan dakbedekking en asbest golfplaten. Dakbeschot
dus bijvoorbeeld niet. Niet zomaar elke aannemer
mag een dak inventariseren en het asbest verwij-
deren. Het moet een gecertificeerd bedrijf zijn, met 
gecertificeerde mensen die ervaring hebben met
dit soort werk en die weten onder welke condities ze
asbest moeten verwijderen. 
Zie www.ascert.nl voor gecertificeerde inventarisatie- 
en verwijderingsbedrijven in de regio.

ASBEST ERAf,  WARMTE-

ISoLATIE vERBETEREN of

Heeft u plannen om uw dak te verduurzamen, nadat
het asbest verwijderd is, dan kunt u gebruik maken
van de Duurzaamheidslening van de gemeente
Lelystad (www.lelystad.nl/duurzaamheidslening). 
Met deze lening stimuleert de gemeente particuliere 
woningeigenaren om energiebesparende maatregelen 
te treffen, zoals isolatie of het duurzaam opwekken 
van energie. Deze maatregelen zorgen voor lagere 
woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger 
comfort en een beter binnenklimaat. Zie voor overige 
energiesubsidies, leningen en andere regelingen voor 
woningeigenaren ook op www.energiesubsidiewijzer.nl.

MEER WETEN ovER ASBEST?
Hoe weet u of u een asbestdak heeft? De meeste
dakpannen en bitumeuze dakbedekkingen (“dakleer”
en “mastiek” wordt meestal gebruikt voor platte
daken) bevatten geen asbest. Heeft u echter een pand,
woning, garage of een schuurtje van vóór 1994 met
een dakbedekking van leien of golfplaten, dan is de
kans groot dat dit asbesthoudend materiaal is.
Het is niet toegestaan om asbestdakbedekking te 
bewerken of schoon te maken, zoals zandstralen, 
afspuiten met water, af te borstelen of te schilderen. 
Dit geldt ook voor daken van bijgebouwen. Zie ook 
www.infomil.nl voor algemene vragen of voor meer 
informatie over potentiele gezondheidsrisico’s bij 
verkeerd onderhoud. Heeft u vragen, kijk dan op de 
site van de gemeente: www.lelystad.nl/asbest of 
neem contact op met het secretariaat van de afdeling 
Dienstverlening via 
telefoonnummer 0320-278472. Ook kunt u voor vragen 
terecht bij de helpdesk Asbestdaken op telefoon-
nummer 088-0424242 of via mail op
www.infomil.nl/helpdesk.

hUURT U EEN WoNING? NEEM 
DAN coNTAcT op MET DE 
vERhUURDER.
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