SECTORPROTOCOL ASBESTVEILIGE ZORG

Federatie Kinderopvang, vertegenwoordigd door Bob Goffa, voorzitter ad-interim,
en
Trefpunt Stan vzw, deelafdeling GiPSo, vertegenwoordigd door Veronique Denhaerinck,
coördinator
en
Jo-In, vertegenwoordigd door Benjamien Calsyn, coördinator
en
SOM, vertegenwoordigd door Marleen Roesbeke, directeur
en
UnieKO, vertegenwoordigd door Danielle Depreitere, voorzitter
en
VEB, vertegenwoordigd door Frederik Hindryckx, CEO
en
VIPA, vertegenwoordigd door Karine Moykens, secretaris-generaal
en
Vlaams WelzijnsVerbond, vertegenwoordigd door Hendrik Delaruelle, algemeen directeur
en
Vlozo, vertegenwoordigd door Johan Staes, gedelegeerd bestuurder
en
VVSG, vertegenwoordigd door Kris Snijkers, algemeen directeur
en
Zorgnet Icuro, vertegenwoordigd door Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder
en
OVAM, vertegenwoordigd door Christof Delatter, waarnemend administrateur-generaal
Hierna ook “Protocolpartners” genoemd.
Komen samen met de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door Zuhal Demir, Vlaams minister
van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme het volgende overeen:

1 ALGEMENE BEPALINGEN
1.1

Definities

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° decreet van 23 december 2011: het decreet van 23 december 2011 betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
2° sectorprotocol: het sectorprotocol asbestveilige zorg;
3° zorgvoorziening: een rechtspersoon die erkend is of die voldoet aan de
wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren in het kader
van persoonsgebonden aangelegenheden in gebouwen die zich op het
grondgebied van het Vlaamse Gewest bevinden;
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4° zorgvoorziening jeugd: een zorgvoorziening die in haar gebouwen hoofdzakelijk
zorg verleent aan jeugd van 0 tot 25 jaar zoals geïdentificeerd via het HCOnummer;
5° zorgvoorziening gedeeltelijk jeugd: zorgvoorziening die in een deel van haar
gebouwen hoofdzakelijk zorg verleent aan jeugd van leeftijd 0 tot 25 jaar zoals
geïdentificeerd via het HCO-nummer;
6° aanvrager: de zorgvoorziening of zorgvoorziening jeugd of zorgvoorziening
gedeeltelijk jeugd die zich aanmeldt voor een steunaanvraag in het kader van
het sectorprotocol. Wanneer de zorgvoorziening geen eigenaar is van de
beoogde gebouwen werd reeds voor aanmelding een akkoord verkregen van de
eigenaar;
7° ministers: de Vlaamse minister, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme en de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin
en Armoedebestrijding;
8° asbestveilige toestand: de toestand inzake de aanwezigheid van asbesthoudende
materialen zoals bepaald door het decreet van 23 december 2011;
9° asbestinventaris: de inventaris van asbesthoudende materialen opgemaakt
conform de codex over welzijn op het werk (KB 19 november 2020);
10° asbestattest: een document digitaal afgeleverd door de OVAM via de databank
asbestinventarisatie op basis van een asbestinventaris opgemaakt door een
gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie conform het inspectieprotocol
asbestinventarisatie;
11° codex: de codex over het welzijn op het werk dat alle uitvoeringsbesluiten van
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk bevat, met uitzondering van het koninklijk besluit van
25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
12° dienstig gebouw of lokaal; een gebouw of een lokaal dat functioneel ten dienste
van de feitelijke zorgverlening staat. De functie is veelal administratief of
technisch zoals opslag, stookruimte, …;
13° toekomstige asbestverwijdering: uit te voeren asbestverwijdering met
toegekende steunbelofte na afsluiting van een oproep;
14° retroactieve asbestverwijdering: asbestverwijdering uitgevoerd in de periode
01.01.2022 tot de datum afsluiting van de eerste oproep;
15° OVAM: de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
16° VIPA: het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
17° VEB: het Vlaams Energiebedrijf;
18° protocolactoren: de actoren die in onderlinge samenwerking vrijwillig een
coördinerende, faciliterende of uitvoerende rol vervullen binnen de realisatie
van het sectorprotocol ten dienste van asbestinventarisatie en
asbestverwijdering door de zorgvoorzieningen.

1.2 Voorwerp
Artikel 2.

Het sectorprotocol heeft als doel zorgvoorzieningen te ondersteunen bij het
asbestveilig maken van hun gebouwen tegen uiterlijk 2040. Dit conform het
Actieplan Asbestafbouw en het decreet van 23 december 2011 waarin de strategische
doelstelling reeds verankerd zit voor een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. In het
Actieplan Asbestafbouw gaat bijzondere aandacht uit naar jeugdige longen gezien
deze extra gevoelig zijn voor asbestvezelblootstelling. Ook in dit sectorprotocol is
daar bijzondere aandacht voor voorzien. Dit sectorprotocol beschrijft enerzijds de
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Artikel 3.

modaliteiten en voorwaarden voor de ondersteuning voor zorgvoorzieningen en
anderzijds de engagementen van de zorgkoepels.
Het voorwerp van de ondersteuning die in het sectorprotocol wordt voorzien, is
beperkt tot de inventarisatie en verwijdering van asbesthoudende materialen om tot
een asbestveilige toestand van de gebouwen van de zorgvoorzieningen te komen. De
verwijdering van asbesthoudende materialen die niet noodzakelijk zijn om tot een
asbestveilige toestand te komen, kunnen geen voorwerp uitmaken van
ondersteuning. De sanering van asbestcontaminatie veroorzaakt door nalatigheid of
onzorgvuldig handelen, komt evenmin in aanmerking voor ondersteuning.

1.3 Protocolactoren en hun rollen
Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 6.

Artikel 7.

Het Vlaams asbestafbouwbeleid is een kerntaak van de OVAM. Zij is dan ook
verantwoordelijk voor de realisatie van het Actieplan Asbestafbouw en werkte
hiervoor regelgeving en instrumenten ter ondersteuning van specifieke doelgroepen
uit, conform het Actieplan Asbestafbouw. De OVAM kan conform art. 33/8 van het
decreet van 23 december 2011 overgaan tot het uitvoeren van de ontmanteling, de
inzameling, het transport of de verwerking van asbesthoudende materialen. Voor de
ontzorging, prefinanciering en financiering daarvan door de OVAM kan de Vlaamse
Regering een regeling treffen of een overeenkomst sluiten.
Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare
zorginfrastructuur. Deze subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om
bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en
bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het VIPA biedt onder
voorwaarden ook subsidies voor de uitvoering van energiescans en
energiebesparende maatregelen in uitvoering van het Klimaatplan zorg. Het VIPA
subsidieert geen asbestverwijdering maar faciliteert mee communicatie en
informatiedoorstroming binnen de werking van het sectorprotocol. De OVAM zal in
samenspraak met het VIPA op basis van de actieve HCO-nummers en andere
beschikbare data een limitatieve afbakening opmaken van de subcategorieën
zorgvoorziening jeugd en zorgvoorziening gedeeltelijk jeugd.
Het doel van deze afbakening is te streven naar een automatische verificatie bij
aanmelding.
Het VEB staat ten dienste van alle Vlaamse overheidsinstellingen en lokale besturen
met als taak de publieke sector te ontzorgen naar een duurzamer en efficiënter
energiebeheer en te ondersteunen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen.
In uitvoering van het Klimaatplan zorg biedt het VEB energiescans en een
trajectbegeleiding aan voor de uitvoering van energetische maatregelen.
Voor dossiers met een verweven aanpak voor asbestverwijdering en het nemen van
een energetische maatregel worden samen met de OVAM de mogelijkheden
onderzocht voor een geïntegreerde opvolging en dienstverlening (zie verder 2.5).
ZORG.tech is een ondersteunende organisatie voor zijn leden die bedrijvig zijn in de
planning, realisatie en technische exploitatie van gebouwen en installaties van
instellingen voor algemene gezondheidszorg: deskundigheidsbevordering,
informatievoorziening en vorming van netwerken. In samenwerking met de OVAM of
haar opdrachthouders kan ZORG.tech een rol vervullen in expertiseondersteuning,
kennisdeling en -opbouw ten dienste van zorgvoorzieningen (zie verder 2.6).
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1.4 Middelen
Artikel 8.

De door de OVAM inzetbare middelen voor de subsidies en financiering, vermeld in
artikel 10, zijn jaarlijks beperkt tot de haar toegekende middelen binnen de perken
van de begrotingskredieten. Voor het begrotingsjaar 2022 kan de OVAM éénmalig
beroep doen op een deel van de Relancemiddelen VV005 - CIRCULAIRE ECONOMIE ASBEST SECTORPROTOCOLLEN dat in totaliteit 12,4 miljoen euro bedraagt
(Relanceplan Vlaamse Veerkracht) en waarvan in 2022 3,5 miljoen euro is voorzien
voor de opstart van het sectorprotocol asbestveilige zorg. Deze middelen moeten
uiterlijk in 2022 aangewend (vastlegging - VAK) worden voor de voorziene
sectorprotocollen. Voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 beschikt de OVAM als
generieke basis over een beleidsdotatie voor asbestafbouw van 3 miljoen euro,
inzetbaar voor haar instrumenten. De Vlaamse Regering kan beslissen hier bovenop
jaarlijks een éénmalige beleidsdotatie te voorzien. Werkingskosten via de inzet van
raamcontracten kan de OVAM aanvullend mogelijk uit eigen inkomsten financieren.
Voor de begrotingsjaren vanaf 2025 heeft de OVAM nog geen doorkijk op generieke
of éénmalige beleidsdotaties.

2 ONDERSTEUNING
2.1 Klemtoon jeugd
Artikel 9.

Kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar zijn het meest kwetsbaar bij
blootstelling aan asbest en lopen het meeste kans om op latere leeftijd
asbestgerelateerde ziektes te ontwikkelen. Het asbestveilig maken van gebouwen die
door jeugdige personen gebruikt worden, is een prioriteit binnen het
asbestafbouwbeleid. Deze klemtoon wordt in het sectorprotocol doorvertaald in een
prioritaire ondersteuning van zorgvoorzieningen jeugd en zorgvoorzieningen
gedeeltelijk jeugd. Enkel gebouwen waarin hoofdzakelijk zorg aan patiënten wordt
verleend komen in aanmerking. Gebouwen waar zorg verstrekt wordt in een
particuliere woning, komen niet in aanmerking.

2.2 Asbestinventarisatie
Artikel 10.

Artikel 11.

Binnen het sectorprotocol biedt de OVAM zorgvoorzieningen één gratis verfijning
van de bestaande asbestinventaris aan, opgemaakt tot het bekomen van een
asbestinventarisattest volgens het inspectieprotocol asbestinventarisatie. Deze
verfijning is standaard niet-destructief met als finaliteit te toetsen of voor de
betrokken gebouwen een asbestveilige toestand behaald werd of niet. Deze finaliteit
en scope verschilt van de bestaande verplichte asbestinventarissen opgemaakt
volgens de Codex. Het asbestinventarisattest informeert over welke asbesthoudende
materialen in voorkomend geval moeten weggenomen of beheerd worden om een
asbestveilige toestand te bekomen.
Aanvragen hiervoor worden chronologisch volgens indiendatum behandeld en dit
tot uitputting van de voorziene middelen zoals bepaald in artikel 8.
De OVAM contracteert conform de wetgeving overheidsopdrachten
asbestdeskundigen inventarisatie die in haar opdracht de verfijning van de
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Artikel 12.

asbestinventaris voor de aanvrager uitvoeren. De aanvrager hoeft dan ook zelf geen
marktbevraging voor het aanstellen van een asbestdeskundige inventarisatie uit te
voeren.
De gratis verfijning is beperkt tot een kostprijs van 6.500 euro (excl. btw). Een
meervraag bovenop de limiet van 6.500 euro (excl. btw) kan de aanvrager indien
gewenst op vrijwillige basis rechtstreeks met de asbestdeskundige inventarisatie
contracteren en afrekenen.

2.3 Asbestverwijdering
Artikel 13.

Artikel 14.

Artikel 15.

Artikel 16.

De steunintensiteit voor de financiële ondersteuning van asbestverwijderingen
conform artikel 3 bedraagt 35% voor zorgvoorzieningen met een maximum zoals
voorzien in artikel 29;
De steunintensiteit voor de financiële ondersteuning van asbestverwijderingen
conform artikel 3 bedraagt 50% voor zorgvoorzieningen jeugd met een maximum
zoals voorzien in artikel 29;
De steunintensiteit voor de financiële ondersteuning van asbestverwijderingen
conform artikel 3 voor zorgvoorzieningen gedeeltelijk jeugd bedraagt:
1. 50% voor asbestverwijdering in gebouwen of gebouwdelen uitsluitend
bestemd voor feitelijke zorgverlening aan jeugd.
2. 35% voor asbestverwijdering in gebouwen of gebouwdelen niet bestemd
voor feitelijke zorgverlening aan jeugd.
3. Voor overlappende1 asbestverwijderingen of voor asbestverwijderingen in
gebouwen of gebouwdelen die functioneel verbonden 2 zijn met de
gebouwen of gebouwdelen voor feitelijke zorgverlening jeugd, bepaalt het
aandeel vloeroppervlakte feitelijke zorgverlening aan jeugd het aandeel van
de asbestverwijderingskost waarvoor de steunintensiteit 50% bedraagt:
vloeroppervlakte jeugd/ vloeroppervlakte totaal = aandeel
asbestverwijderingskost aan steunintensiteit 50%.
De steunintensiteit voor het resterende deel van de asbestverwijderingskost
bedraagt dan 35%.
Elke aanvrager die een steunbelofte ontving voor de verwijdering van
asbesthoudende leidingisolatie kan, indien het hiervoor in aanmerking komt,
vrijblijvend gebruik maken van een raamcontract van de OVAM of het Facilitair
bedrijf. Dit is een ontzorging voor de aanvragers die hiervoor zelf geen
marktbevraging via overheidsopdrachten hoeven te doen.

2.4 Expertisebegeleiding en -bijstand
Artikel 17.

Elke zorgvoorziening kan gratis beroep doen op één expertisebegeleiding, voor een
maximum van 16 uren. De OVAM voorziet in een raamcontract asbestdeskundigen
inventarisatie voor expertisebegeleiding. Een expertisebegeleiding houdt in dat een

1

Bijvoorbeeld een verwijdering van éénzelfde asbestcement gevelbekleding die zowel de jeugd als
de niet-jeugd gebouwdelen bedekt.
2
Een functioneel verbonden gebouw of gebouwdeel kan maar hoeft niet fysiek aangrenzend te zijn
en heeft een technisch ondersteunende functie die inherent is aan de werking van de feitelijke
zorgverlening in de gebouwen of gebouwdelen waaraan het gedienstig is. Bijvoorbeeld stooklokaal, labo, ….
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Artikel 18.

asbestdeskundige inventarisatie op basis van een verfijnde asbestinventaris of
asbestinventarisattest:
o een prijscalculatie (raming) maakt voor de asbestverwijderingen om een
asbestveilige toestand te bekomen;
o advies geeft in functie van een meerjaren investeringsplan van de
zorgvoorziening om een asbestveilige toestand te bekomen;
o in voorkomend geval advies geeft in functie van een geïntegreerde aanpak
asbestverwijdering en energiemaatregel.
Een meervraag bovenop de limiet van 16 uren kan de aanvrager indien gewenst op
vrijwillige basis rechtstreeks met de asbestdeskundige inventarisatie contracteren en
afrekenen.
Aanvragen voor expertisebegeleiding kunnen vanaf 01.01.2023 enkel op basis van een
asbestinventarisattest.
Elke zorgvoorziening kan beroep doen op één gratis bijstand bij asbestincidenten
voor een maximumbedrag van 1.500 euro (excl. btw). Deze bijstand omvat zelf geen
onderzoek (contaminatie) of saneringsbegeleiding. Asbestincidenten zijn onvoorziene
incidenten zoals het veroorzaken van contaminatie, het vaststellen van urgente
blootstellingrisico’s of discussies met opdrachthouders bij uitvoering van
asbestverwijderingen. De OVAM voorziet voor zorgvoorzieningen in een
raamcontract asbestdeskundigen inventarisatie voor dringende bijstand bij
asbestincidenten. Deze adviesverlening is erop gericht om de zorgvoorziening snel
een objectief advies of second opinion te geven om de noodzakelijke vervolgstappen
en keuzes te kunnen bepalen in samenspraak met de OVAM. Nadat het
asbestincident verholpen is, meldt de aanvrager dit aan de OVAM. Een meervraag
boven op de limiet van 1.500 euro (excl. btw) kan de aanvrager indien gewenst op
vrijwillige basis rechtstreeks met de asbestdeskundige inventarisatie contracteren en
afrekenen.

2.5 Samenwerking met VEB
Artikel 19.

Artikel 20.

Asbesttoepassingen komen vaak voor op plaatsen in een gebouw waar net ook
energiebesparende maatregelen nodig zijn: de buitenschil, de stookruimte, het
ventilatiesysteem, verlichting, …. In die gevallen kan de (onvoorziene) aanwezigheid
van asbest de ingreep complexer en duurder maken of de investering on-hold zetten.
Een geïntegreerde aanpak kan een win-win betekenen. Daar waar een
asbestinventaris of asbestinventarisattest de diagnose vormt van het
asbestprobleem, bepaalt een energiescan waar energiebesparende maatregelen
nodig zijn. Op het moment dat beide beschikbaar zijn, vormen ze de perfecte
leidraad voor een geïntegreerd investeringsplan.
De expertisebegeleiding voor asbest overeenkomstig artikel 17 biedt een
zorgvoorziening de mogelijkheid dit te integreren met de voorbereiding van een
investeringsplan voor energiebesparende maatregelen op basis van een energiescan.
Zorgvoorzieningen hebben de mogelijkheid hiervoor beroep te doen op een
studietraject zoals aangeboden binnen de dienstverlening van het VEB.
Voor dossiers met een verweven problematiek asbest en energie bekijken de OVAM
en het VEB de mogelijkheden van eenvoudige koppelingen en informatie-uitwisseling
tussen Terra en de dossieromgeving van de OVAM. Het VEB en de OVAM informeren
zorgvoorzieningen wederzijds over elkaars dienstverlening en ondersteuning inzake
asbest en energie.
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2.6 Kennisopbouw en helpdesk
Artikel 21.

De OVAM en ZORG.tech bekijken hoe een ondersteunende rol aan zorgvoorzieningen
kan versterkt worden voor het thema asbestbeheer. Het is voor elke zorgvoorziening
belangrijk intern of overkoepelend beroep te kunnen doen op een deskundig
aanspreekpunt (artikel 33). De ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit het aanbieden
van opleidingen, het geven van ondersteuning via helpdesk of via plaatsbezoeken en
het delen van informatie en kennis.

2.7 Bestaande transversale ondersteuning
Artikel 22.

Artikel 23.

In samenwerking met de OVAM lanceerde het Facilitair bedrijf als
opdrachtencentrale raamcontracten voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering.
Deze raamcontracten voor diensten zijn beschikbaar indien de aanvrager als
Vlaamse publieke organisatie in aanmerking komt voor het afnemen van een
deelopdracht. Deze dienstverlening bestaat al en verloopt onafhankelijk van de
bepalingen van het sectorprotocol.
In samenwerking met de OVAM lanceerde het VEKA (Vlaams Energie- en
klimaatagentschap) via Fluvius twee nieuwe premies: een premie voor het
combineren van dak- en gevelisolatie met voorafgaandelijke verwijdering van
asbesthoudende (onder)dak- of gevelbekleding en een éénmalige premie (2022) voor
niet-residentiële gebouwen voor de plaatsing van zonnepanelen na vervanging van
een asbestdak. De middelen hiervoor zijn vrijgemaakt binnen het Relanceplan
Vlaamse Veerkracht. De beschikbaarheid en voorwaarden zijn onafhankelijk van de
bepalingen in dit sectorprotocol.

3 VOORWAARDEN
3.1 Steunvoorwaarden
Artikel 24.

Artikel 25.

Artikel 26.

De steunintensiteit vermeld in artikel 13 tem 15 is van toepassing op de totale
asbestverwijderingskost exclusief BTW voor werken uitgevoerd na 1 januari 2022.
Voor de in 2022 toegekende steunbeloften voor uit te voeren asbestverwijderingen
moeten de werken uiterlijk in 2025 afgerond zijn. De aanvragen voor uitbetaling
moet de OVAM uiterlijk op 31.01.2026 ontvangen. Voor steunbeloften voor
asbestverwijdering toegekend vanaf 2023 moet de OVAM de aanvragen voor
uitbetaling na uitgevoerde werken binnen de drie jaar na toekenning ontvangen.
De aanvrager die een steun voor asbestverwijdering ontving, moet na uitvoering van
de werken nog minimaal 20 jaar de gebouwen gebruiken voor zorgverlening die
erkend is of die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening
te organiseren in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden;
Zodra de OVAM in kennis gesteld wordt van een verkorte duur zoals vermeld in
artikel 25 zal de OVAM de financiële ondersteuning terugvorderen van de aanvrager
volgens volgende formule: (bedrag financiële ondersteuning/minimale duur) x tekort
aantal jaren.
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Artikel 27.

Artikel 28.
Artikel 29.

Artikel 30.

Artikel 31.

Artikel 32.

Artikel 33.

De aanvrager zal in voorkomend geval bij aanmelding een verklaring op eer moeten
toevoegen die stelt dat de aanvrager geen drempels inzake de de-minimissteun
bereikt heeft. De OVAM en het VIPA bekijken in aanloop naar de operationalisering
van het sectorprotocol en de oproep welke drempels en procedures van toepassing
zijn. De OVAM communiceert deze de-minimisvoorwaarde tijdig voorafgaand aan de
oproep vermeld in artikel 39.
Zorgvoorzieningen voor wie de drempels inzake de de-minimissteun bereikt zijn,
komen niet meer in aanmerking voor financiële ondersteuning binnen dit
sectorprotocol.
Het minimale steunbedrag voor een asbestverwijdering bedraagt 1.000 euro per
steunaanvraag.
De steun vermeld in artikel 13 tem 15 bedraagt maximum 200.000 euro per HCOnummer van een aanvrager over een periode van drie jaar. Voor dossiers die dit
plafond overschrijden en een fasering technisch of economisch niet wenselijk is, kan
mogelijks een afwijking worden voorzien buiten de budgetten van dit
sectorprotocol. In voorkomend geval wordt het dossier door de OVAM voorgelegd
aan de bevoegde ministers en wanneer vereist aan de Vlaamse Regering.
De steun vermeld in artikel 13 tem 15 kan niet gecumuleerd worden met:
o de steun die verleend is in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor
strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan
ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;
o Fluviuspremie voor dak- en gevelisolatie en asbestverwijdering;
o de steun die verleend wordt voor de scope vermeld in artikel 3 via andere
OVAM-instrumenten zoals het sectorprotocol Scholen.
Ook andere steunmaatregelen dienen gemeld te worden aan de OVAM.
Er wordt alleen steun verleend aan een zorgvoorziening die als onderneming op de
indieningsdatum van de steunaanvraag voldoet aan al de volgende voorwaarden:
o ze heeft geen fiscale schulden of achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid;
o ze heeft geen procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht
lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd.
Elke aanvrager beschikt over een ‘unieke contactpersoon’ voor dossiergebonden
informatie-uitwisseling met de OVAM en derden zoals opdrachthoudende
asbestdeskundigen en aannemers. De unieke contactpersoon draagt in zijn rol geen
beslissingsverantwoordelijkheid maar fungeert wel als eerstelijns aanspreekpunt
voor de realisatie van de doelstellingen vermeld in artikel 43 tem 45. Hij kan zich
hiervoor laten bijstaan door een deskundig aanspreekpunt, zoals vermeld in artikel
33. Daarnaast zal desgevallend ook de verfijnde asbestinventaris met
asbestinventarisattest voor hem een gids vormen in de aanbevolen stappen naar
een asbestveilige locatie.
Elke aanvrager moet beroep kunnen doen op een ‘deskundig aanspreekpunt’: intern,
extern of overkoepelend voor meerdere vestigingen. Het deskundig aanspreekpunt is
in eerste instantie een aanspreekpunt inzake deskundigheid rond asbestbeheer en
asbestverwijdering. Vaak zal deze rol vervuld worden door de preventie-adviseur of
kan hij/zij zich door de preventie-adviseur laten ondersteunen vermits dit sterk linkt
aan hun rol gedefinieerd in de codex ter ondersteuning van de werkgever. Het
deskundig aanspreekpunt staat minimaal in voor de:
o opvolging van de asbestinventaris/asbestinventarisattest en het
beheersprogramma (risicobeheersmaatregelen);
o opvolging en oplevering van asbestverwijderingswerken;
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o

de (bouw)technische informatieverstrekking ten behoeve van de
asbestinventarisatie en de asbestverwijderingen;

3.2 Vormvoorwaarden
Artikel 34.

Artikel 35.

Elke aanvrager die een steunbelofte ontving voor een toekomstige
asbestverwijdering, dient de OVAM steeds minimaal twee weken voor aanvang van
de werken de startdatum te melden. Bij wijzigingen in de planning wordt aan de
OVAM steeds tijdig de nieuwe startdatum gemeld.
De aanvrager moet voor uitgevoerde asbestverwijderingen over een representatieve
asbestinventaris of asbestinventarisattest beschikken tezamen met facturen die
ondubbelzinnig verwijzen naar het voorwerp van de asbestverwijdering. Voor nog
uit te voeren asbestverwijderingen beschikt de aanvrager over: een actuele
asbestinventaris of een asbestinventarisattest (vanaf 2023), een geldige offerte die
ondubbelzinnig verwijst naar het voorwerp van de asbestverwijdering of een
prijscalculatie opgemaakt door de asbestdeskundige inventarisatie via het
raamcontract expertisebegeleiding zoals vermeld in artikel 17. De bijkomende
vormvoorwaarden voor aanvraag en uitbetaling voor de ondersteuningsvormen
vermeld in Hoofdstuk 2 worden door de OVAM tijdig opgemaakt en
gecommuniceerd voorafgaand aan de lancering van de oproep vermeld in artikel 39.
De vormvoorwaarden beschrijven de gegevens en documenten die voorzien moeten
worden.

3.3 Kwaliteitsborging
Artikel 36.

Artikel 37.

De OVAM contracteert asbestdeskundigen inventarisatie om steekproefsgewijs
controles uit te kunnen voeren op aangemelde asbestverwijderingen die voorwerp
vormen van een steunaanvraag. Deze controles moeten mee de kwaliteit borgen van
een veilige en correcte asbestverwijdering door de aannemers. Vastgestelde
onregelmatigheden zal de OVAM melden bij de toezichthoudende overheden.
De correcte en volledige uitvoering van een toekomstige asbestverwijdering wordt
schriftelijk vastgelegd op de werf via een opleveringsdocument. De OVAM
ondersteunt hierbij met een sjabloon voor een voorbeeld opleveringsdocument. Dit
opleveringsdocument wordt bij voorkeur ter plaatse op de werf ondertekend door
de aanvrager of het deskundig aanspreekpunt en de werfverantwoordelijke van de
opdrachthoudende aannemer. Deze werkwijze vermijdt discussies na oplevering van
de werf. Het opleveringsdocument bevat minimaal:
o de werflocatie, start en einddatum van de werken;
o de dossierreferentie van de steunaanvraag;
o een verklaring dat de opdrachtscope van de asbestverwijdering volledig en
correct werd uitgevoerd;
o een verklaring dat geen visuele resten meer werden vastgesteld;
Na gerealiseerde verwijdering bezorgt de aanvrager dit document spontaan en
binnen de termijn van 14 dagen aan de OVAM. Dit document aanleveren binnen deze
termijn is dan ook noodzakelijk om deze monitoring mee mogelijk te kunnen maken
voor de OVAM en eveneens noodzakelijk om een uitbetaling te kunnen verkrijgen.

Sectorprotocol asbestveilige zorg

Pagina 9 van 13

3.4 Procedure
Artikel 38.

Artikel 39.

Artikel 40.
Artikel 41.

Artikel 42.

De aanvrager zal via de website van de OVAM een aanmelding voor ondersteuning
kunnen indienen. Voor dossiers met een verweven problematiek asbest en energie
bekijkt de OVAM samen met het VEB de mogelijkheden van koppelingen met Terra.
De steunaanvragen voor asbestverwijdering kunnen aangemeld worden binnen de
tijdsperiode van een periodieke oproep (oproepsysteem). De lancering van een
nieuwe oproep gebeurt in functie van de jaarlijks beschikbare budgetten.
De OVAM beoordeelt of de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van het
sectorprotocol, in het bijzonder artikel 3.
In het geval het aantal ingediende ontvankelijke en volledige aanmeldingen voor
steunvraag de beschikbare budgetten overstijgt, hanteert de OVAM een prioritering
volgens een puntensysteem op basis van volgende parameters in:
o zorgvoorziening (gedeeltelijk) jeugd;
o urgentie uit te voeren asbestverwijdering (actueel blootstellingsrisico en impact
op zorgverlening);
o voorrang minst aantal reeds gesubsidieerde asbestverwijderingen per HCOnummer;
o integratie in energiemaatregel;
o volgorde van indiening;
Het budget voor toekenning aan zorgvoorzieningen jeugd bedraagt hierbij maximaal
50% van het beschikbare budget per oproep.
De verdere procesflow voor ontvankelijke en volledige aanmeldingen wordt door de
OVAM tijdig opgemaakt en gecommuniceerd voorafgaand aan de lancering van de
oproep vermeld in artikel 38. De procedure voor toekenning en uitbetaling van de
steunbeloften sluit aan bij de volgende regelgeving:
o de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden
voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van
de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle
door het Rekenhof;
o de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;
o het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

4 SECTORENGAGEMENTEN
Artikel 43.
Artikel 44.

Artikel 45.

Elke zorgkoepel engageert zich om haar zorgvoorzieningen te stimuleren om uiterlijk
tegen 2029 over een asbestinventarisattest te beschikken.
Elke zorgkoepel engageert zich om haar zorgvoorzieningen te stimuleren om een
investeringsplan op te maken om de noodzakelijke asbestverwijderingen conform de
mijlpalen uit het decreet van 23 december 2011 tijdig te realiseren en een
asbestveilige toestand te bekomen tegen 2040.
De zorgkoepels ondersteunen hun zorgvoorzieningen in de realisatie van de
doelstellingen vermeld in artikel 43 en 44. Ze dragen het sectorprotocol uit naar hun
zorgvoorzieningen en faciliteren de bewustwording en het draagvlak hiervoor. De
zorgkoepels worden actief betrokken bij de verdere uitwerking en operationalisering
van het sectorprotocol en bij de opvolging en evaluatie van de diverse aspecten die
het voorwerp uitmaken van dit sectorprotocol.
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5 GOVERNANCE
Artikel 46.

Artikel 47.

Artikel 48.
Artikel 49.

Voor de opvolging van de goede werking van het sectorprotocol wordt voorzien in
een periodiek stuurgroepoverleg met vertegenwoordiging van de protocolactoren en
de zorgkoepels. De stuurgroep komt periodiek samen in functie van de noodzaak tot
overleg. Met het oog op een optimale proces-flow van de dossiers kunnen op het
stuurgroepoverleg voorstellen voor verbeteringen en verduidelijking worden
besproken. Weerhouden voorstellen worden vastgelegd via het verslag van het
stuurgroepoverleg. De stuurgroep heeft tot doel de uitvoering van het sectorprotocol
te bewaken, evalueren, verbeteringen te introduceren en desgevallend aan de
bevoegde ministers aanpassingen, aanvullingen of wijzigingen aan het sectorprotocol
voor te stellen. Het afwegingskader voor wijzigingen vormt de evaluatie van de
uitvoering van inventarisaties en asbestverwijderingen die in het kader van dit
sectorprotocol werden gesloten, en dit op gebied van benuttingstempo, aantal
bereikte locaties, gebouwtypologie, profiel zorgvoorziening, praktische organisatie en
de voortgang bij het bereiken van de doelstelling Asbestveilig Vlaanderen 2040.
In voorkomend geval er een wijziging, een verlenging of een vervolgsectorprotocol
noodzakelijk is, kan de stuurgroep op basis van de evaluatie van het lopende
sectorprotocol input geven voor nieuwe voorstellen. De OVAM legt nieuwe
tekstvoorstellen voor toetsing voor aan de stuurgroep. Weerhouden tekstvoorstellen
met wijzigingen kunnen als addendum, ondertekend door de bevoegde ministers bij
machtiging vanuit de Vlaamse Regering, toegevoegd worden aan het sectorprotocol.
De OVAM zal in het kader van dit sectorprotocol de nodige procedures volgen en
bijhorende documenten uitwerken die nodig zijn voor de vrijgave van de voorziene
relancemiddelen. Na evaluatie van het huidige sectorprotocol kunnen de
sectorprotocolpartners een vervolgsectorprotocol uitwerken.
De uitvoering van het sectorprotocol vangt aan na de ondertekening en loopt tot
einde 2022 voor de budgettaire vastlegging van de voor dit sectorprotocol verkregen
relancemiddelen ‘Vlaamse Veerkracht’.
Elke sectorprotocolpartner kan dit sectorprotocol opzeggen mits het versturen van
een aangetekend schrijven aan elk van de andere sectorprotocolpartners en mits een
opzegtermijn van 6 maanden die ingaat de maand volgend op de maand waarin de
opzeg is gedaan.
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