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Geachte, 
Eerst en vooral wens ik u en iedereen die u dierbaar is een voorspoedig 2020. 
Ik heb ondertussen het "afsprakenkader" (zie bijlage) gekregen dat de stad Sint-Niklaas heeft 
opgemaakt voor de komende drie jaar. Ik zou daar een aantal vragen over willen stellen. 
Hartelijk dank voor uw spoedig antwoord. 
Met vriendelijke groeten, 
Jef Maes 
Raadslid 
 
 
Vragen mbt. Afsprakenkader Asbestafbouwbeleid Gemeente 
1. In de inleiding/doelstellingen staat het volgende: "Ze streven minstens de doelstellingen na 
van het Vlaams Actieplan Asbestafbouw: een asbestveilig Vlaanderen in 2040. Beide 
organisaties streven naar een voorbeeldbeleid voor Vlaanderen." Binnen het kader van de 
meerjarenbegroting is een bedrag voorzien voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Binnen de 
doelstellingen wordt verwezen naar het plan "Asbestveilig Vlaanderen in 2040". Deze periodes 
lopen niet parallel. Welke concrete doelstellingen/meetbare objectieven wil men nastreven 
gedurende de drie jaren van dit afsprakenkader? 
 
2. In de inleiding wordt gesproken over asbestverwijdering via samenkoopformules 
gesubsidieerd door OVAM. Is het zo dat de subsidies die de stad ontvangt, enkel mogen 
gebruikt worden voor deze samenkoopformules? Zijn er specifieke voorwaarden of specificaties 
verbonden aan de subsidies van Ovam? Kunnen wij inzage krijgen in de brief van Ovam met de 
toezegging van de subsidies? 
 
3. In punt 2a van de nota is er sprake van een intergemeentelijk asbestbeleid. Welke andere 
gemeenten stappen daar mee in? Brengen zij ook financiële middelen in en zo ja hoeveel? 
 
4. In punt 2b wordt gesproken over een participatietraject. Wie zal bij dit traject betrokken 
worden? 
 
5. We gaan er van uit dat de handhaving rond goed omgaan met asbest verder de 
verantwoordelijkheid blijft van de stad. Op welk telefoonnummer en mailadres kunnen 
problemen en/of inbreuken gemeld worden? Of gaat de asbestcoördinator ook een rol spelen 
op het vlak van handhaving? 
 



 

 

6. Wat betreft de financiën: in de nota staat een bedrag vermeld van in totaal 198.000 euro 
(gedurende drie jaar- terwijl in de vijfjarenbegroting sprake is van 170.000 euro (gedurende drie 
jaar). Van waar dit verschil? Is het bedrag van 28.000€ een extra bijdrage vanuit de middelen 
van de stad? 
 
7. Worden er naast de subsidies die de stad ontvangt van OVAM ook nog eigen middelen 
(financiële of andere) van de stad ingezet in het kader van dit plan? 
  
8. Financieel wordt een opsplitsing gemaakt tussen de kost voor de coördinator (138.160€) en 
de rest (60.530€). Van waar deze opsplitsing? Waarvoor kunnen de "restmiddelen" allemaal 
worden ingezet? Zijn er middelen voorzien voor subsidies voor het verwijderen van asbestdaken 
door professionele en gespecialiseerde bedrijven? 
 
9. Is dit afsprakenkader al omgezet in een getekende overeenkomst, vermits deze nota niet 
gedateerd is? 
 
10. Waarom vindt het stadsbestuur MIWA de meest competente partij om dit plan te 
realiseren? Zijn er aanwijzingen of realisaties uit het recente verleden die aangeven dat MIWA 
over specifieke competities beschikt omtrent asbestveilig beleid? 
 



Afsprakenkader asbestafbouwbeleid 2020-2022 

TUSSEN:  

De Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door burgemeester 

Lieven Dehandschutter en algemeen directeur Johan Verhulst.  

EN  

MIWA, afvalintercommunale voor de regio Midden-Waasland, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-

Niklaas, vertegenwoordigd door voorzitter Filip Baeyens en Algemeen Directeur Sven Peeters.  

 

1. Inleiding en doelstelling 

 

MIWA en de stad streven samen naar een asbestveilige stad. Ze streven minstens de 

doelstellingen na van het Vlaams Actieplan Asbestafbouw: een asbestveilig Vlaanderen in 2040. 

Beide organisaties streven naar een voorbeeldbeleid voor Vlaanderen. Het project van de stad 

rond asbestverwijdering via samenkoopformules, gesubsidieerd door OVAM, is een eerste stap 

om vorm te geven aan een actief asbestbeleid. 

 

2. Afspraken 

 

a) MIWA stelt een asbestcoördinator aan die uitvoering geeft aan het intergemeentelijk 

asbestbeleid.  

b) MIWA staat in voor de opmaak van een intergemeentelijke asbestactieplan. Hierin wordt 

het pad uitgezet naar een asbestveilige stad. Zowel private, als publieke gebouwen maken 

onderdeel uit van het plan. Het plan wordt via een participatief traject opgemaakt.  

c) MIWA voert het asbestproject van de stad ‘samenkoopformules voor asbestverwijdering bij 

leidingisolatie, vloerbedekking en dakvervanging’ uit zoals beschreven in de aanvraag van 

de stad en volgens de Algemene richtlijn bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 

januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die 

in het Vlaams Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd.    

d) MIWA staat in voor de opmaak van de rapportering van het subsidiedossier 

'Asbestafbouwbeleid' in kader van het 'Subsidiebesluit Lokale Besturen' volgens de 

voorwaarden gesteld in het besluit en de aanlevering van de gegevens, noodzakelijk voor 

de rapportering van de asbestovereenkomst. De gegevens worden tijdig aan de stad 

bezorgd. Op die manier kan de stad correct rapporteren aan OVAM.   

e) MIWA onderzoekt of werkt in samenwerking met de stad ondersteuningsmaatregelen uit 

voor doelgroepen, zoals verenigingen (jeugd, sport,…) en bedrijven (landbouwers en 

KMO's). Er gaat bijzondere aandacht naar gevoelige locaties zoals scholen. Bestaande, zoals 

bovenlokale maatregelen, moeten lokaal ten volle bekend en benut worden.  

f) MIWA informeert en sensibiliseert de bevolking en doelgroepen m.b.t. het veilig omgaan en 

verwijderen van asbest en de communiceert over het ondersteuningsaanbod. Dit krijgt 

vorm in samenwerking met professionele partners zoals OVAM, LOGO Waasland,… De stad 

ondersteunt via de inzet van kennis vb. toezicht en handhaving, stedelijke 

communicatiekanalen en logistieke ondersteuning.   



g) MIWA begeleidt de vennoten, in het kader van het asbestactieplan, naar een asbestveilig 

patrimonium. MIWA staat in voor netwerkmomenten en info- en kennisoverdracht zoals bv. 

over subsidiemogelijkheden.   

 

3. Financieel  

De stad stort de middelen van OVAM voor uitvoering van het asbestbeleid door aan MIWA. Het 

gaat concreet over 60.530,10 EUR van de asbestovereenkomst en 138.160 EUR voor de 

projectcoördinatiekost. Ook de forfaitaire behandelingskost van 50 EUR per dossier zal aan 

MIWA worden overgemaakt na ontvangst van OVAM. Dit laatste wordt in de projectaanvraag 

geraamd op 11.730 EUR. 

 

MIWA bezorgt de vennoten jaarlijks een rapportering met financieel overzicht van het 

asbestafbouwbeleid.   

 

4. Toekomst  

a) MIWA engageert zich om de regelgeving rond de asbestinventaris op te volgen en hierin 

een pioniersrol op te nemen en alle mogelijke subsidies hierbij te benutten. Concreet wordt 

een aanvraag voor samenkoopformule ‘asbestinventarisatie’ ingediend, zodra de oproep 

door OVAM wordt gelanceerd.  

b) MIWA en stad onderzoeken op welke manier het asbestafbouwbeleid kan verdergezet 

worden na 2022.  

 

5. Duurtijd 

De afsprakennota geldt voor een periode van 3 jaar. Te starten van 1 januari 2020.  
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bijlagen

Afsprakenkader asbestafbouwbeleid

Geacht raadstid

Graag informeren we u over het afsprakenkader voor het asbestafbouwbe[eid.
We hopen dat onderstaande vragen een voldoende duidel.ijk beel.d geven op de situatie.

1. ln de inleiding/doelstellingen stoqt het volgende: "Ze streven minstens de doelstellingen na
von het Vlaloms Actieplon Asbestofbouw: een osbestveilig Vlaanderen in 2040. Beide
organisoties streven noer een voorbeeldbeleid voor Vlaonderen." Binnen het'koder van de
meerjarenbegroting is een bedrog voorzien voor de jaren 2020, 2027 en 2022. Binnen de

doelstellingen yvordt verwezen naar het plon "Asbestveilig Vlaanderen in 2040". Deze
periodes lopen niet parallel. Welke concrete doelstellingen/meetbare objectieven wil men
nostreven gedurende de drie jaren von dit afsprakenkoder?

ln punt 2.b van de afsprakennota staat vermel.d dat de asbestcoórdinator instaat voor de

opmaak van een asbestactieptan. Dit asbestactiep[an moet concrete doelste[l.ingen op
[ange termijn forniuleren met concrete acties op korte termijn die tot deze
doelsteltingen moeten leiden.

2. ln de inleiding wordt gesproken over asbestverwijdering via somenkoopformules
gesubsidieerd door OVAM. ls het zo dat de subsidies die de stod ontvongt, enkel mogen
gebruikt worden voor deze samenkoopformules? Zijn er specifieke voorwoarden of
specificoties verbonden aan de subsidies van Ovam? Kunnen wij inzage krijgen in de brief
van Ovam met de toezegging von de subsidies?

De brief van OVAM van 12-12-2018 met betrekking tot de toekenning van de subsidie
voor het impuLsproject asbest wordt aLs bijlage toegevoegd. Al.s bijl.age bij dit schrijven
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werd het betreffende Ministerieel Bes[uit aangehecht. Hierin staan de voorwaarden voor
de subsidie vermeld.

3. ln punt 2a von de nota is er sproke van een intergemeentelijk asbestbeleid. Welke andere

gemeenten stoppen doar mee in? Brengen zij ook finonciële middelen in en zo ja hoeveel?

Het is op vraag van de andere vennoten van MIWA dat het project op een regionale schaal

wordt uitgerold. De andere vennoten hebben via de Raad van Bestuur van MIWA een

principiële goedkeuring verleend aan het asbestproject. Alle vennoten hebben zich akkoord

verklaard om de middelen die ze ontvingen hebben in het kader van de Asbestovereenkomst

met OVAM over te maken aan MIWA. Deze steun wordt berekend op basis van het
inwonersaantal en de gebiedsoppervlakte van de gemeehte en bestaat uit minimum 20.000

euro.

4. ln punt 2b wordt gesproken over een participotietroject. Wie zol bij dit traject betrokken

worden?

Het participatietraject is op dit moment'nog niet bepaa[d.

5. We gaon er von uit dot de hondhaving rond goed omgaan met asbest verder de

verontwoordelijkheid blijfr van de stsd. Op wetk telefoonnummer en moilodres kunnen

problemen en/of inbreuken gemeld worden? Of goat de osbestcoiirdinotor ook een rol spelen

op het vlak von handhaving?

De lokale toezichthouders van de stad en potitie treden op bij asbestincídenten. Het

mi[ieuhandhavingsdecreet beschrijft in wetke geva[l.en dit kan. De federa[e codex

Wel.zijn op het werk beschrijft de maatregelen die een werkgever moet nalezen om zijn
personeel te beschermen tegen de risico's van asbest op de werkvloer. Het toezicht
hierop is de bevoegdheid van de regionate directies van de dienst Toezicht op het
WeLzijn op het Werk van de federa[e overheid.

Asbestincidenten kunne,n gemeld worden via de ktantendienst van de stad. Buiten de

openingsuren kan dit gemel.d worden bi;i de po[itie.

6. Wat betrefr de finonciën: in de noto stoot een bedrog vermeld van in .totqol 798.000 euro

(gedurende drie joor- terwijl in de vijfiarenbegroting sproke is von 170.000 euro (gedurende

drie joar). Von waar dit verschii? ts het hedrog van 28.000€ een extra biidrage vanuit de

míddelen von de stad?

De stad ontving van OVAM 198.690,10 EUR:

1) t38.L60 EUR voor de uitvoering van het impulsproject via

sa menkoopformutes (zie 2)



Sint-Niklaas

2) 60.530,1-0 EUR in het kadervan de asbestovereenkomst 2018. ln bijl.age de
br:ief van OVAM die vermetd waaraan dit budget kan besteed worden.

Dit totate bedrag werd, zoa[s gesteld in het afsprakenkader, overgemaakt aan MIWA.

7. Worden er noost de subsidies die de stod ontvangt von OVAM ook nog eigen middelen
(fínanciële of ondere) van de stod ingezet in het kader van dit plan?

MomenteeIwerden geen eigen middeten voorzien

8. Financieel wordt een opsplitsing gemaakt tussen de kost voor de coiirdinator (138.160€) en
de rest (60.530€). Von waar he2e opsplitsing? Waaruoor kunnen de "restmiddelen" ollemaal
worden ingezet? Zijn er middelen voorzien voor subsidies voor het verwijderen von
osbestdaken door professionele en gespecialiseerde bedrijven?

Zie 6.

9. ls dit ofsprokenkoder aI omgezet in een getekende overeenkomst, vermits deze nota niet
gedoteerd is?

Dit zol in de loop van februari uitgevoerd worden.

70.Woorom vindt het stadsbestuur MIWA de meest competente partij om dit plan te realiseren?
Zijn er aanwijzingen of realisaties uit het recente verleden die aangeven dot MIWA over
specifieke com petities beschil<t omtrent osbestveilig beleid?

MIWA startte in jul.i 20L8 a[s eerste intercommunal.e in Vlaanderen met bronopha[ing
van asbest via big bags. Dit was een proefproject i.s.m. OVAM. De actie loopt tot op
heden met succes verder. https: ,ww.miwa.be I inder-afva[ | roefproject-asbest

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:

Johan Verhu lst Lieven Dehandschutter
burgemeesteratgemeen directeur
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Afval- en materialenbeheer 

Asbest 

BB/13003-7 /jjacobs/1575 

Bijkomende ondersteuning voor lokale besturen en burgers bij het asbestafbouwbeleid 

Geacht college van burgemeester en schepenen, 

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister Schauvliege het Actieplan 
Asbestafbouw goed waarbij zij de urgentie van een versneld asbestafbouwbeleid onderschreef. Deze 
versnellingsbeweging is nodig om de doelstelling 'Asbestveilig Vlaanderen 2040' te realiseren, 
gebaseerd op volgende twee pijlers: een nieuw regelgevend kader voor asbestafbouw via het 
Materialendecreet met daarnaast flankerende en ondersteunende maatregelen. Lokale besturen 
kunnen vandaag al een beroep doen op deze extra steunmaatregelen voor hun burgers en 
aansluitend voor het eigen patrimonium. 

Waarom een versneld asbestafbouwbeleid? 

Asbest wordt gebruikt in meer dan 3.500 verschillende toepassingen (meestal bouwmaterialen zoals 
leien, golfplaten, leidingisolatie of vloerbedekking). Deze asbesthoudende materialen vormen geen 
gevaar, zolang de asbestvezels in een vaste structuur zitten. Wanneer deze materialen verweren 
(door veroudering en weersinvloeden) of bewerkt worden, komen er asbestvezels vrij. Het inademen 
van asbestvezels kan ernstige gezondheidsschade opleveren. Om dit risico te vermijden, neemt 
Vlaanderen extra maatregelen en verwijdert het versneld asbesttoepassingen. 

;.~\ i "' Vlaanderen ?c is materiaalbewust 



Extra steun voor lokale besturen en burgers 

Door die versnelde afbouw van asbest, zal het aangeleverd volume asbestcement op 
recyclageparken vermoedelijk stijgen samen met de vraag naar ontzorging vanwege de burger. 
Daarom bieden minister Schauvliege en de OVAM extra ondersteuning aan lokale besturen. Concreet 
gaat het om twee bijkomende maatregelen die gefaciliteerd worden door de OVAM: 

1. Steden en gemeenten krijgen een eenmalige financiële ondersteuning in 2018, in de eerste 
plaats als tegemoetkoming voor de te verwachten verhoogde aanvoer van asbestcement op 
recyclageparken. De steun wordt berekend op basis van het bewonersaantal en de 
gebiedsoppervlakte van de gemeente en heeft een minimum van 20.000 euro. Minister 
Schauvliege maakt in totaal 9 miljoen euro vrij voor deze financiering. Om te genieten van 
deze steun, dient u eenmalig een aanvraag in uiterlijk op 1 oktober 2018 via 
www.ovam.be/ondersteuning-en-subsidies. Aanwending van de subsidie is mogelijk tot en 
met 2021. Indien gewenst kan een lokaal bestuur deze financiering ook gebruiken voor het 
niet-subsidieerbaar saldo bij goedgekeurde projecten binnen het Subsidiebesluit Lokale 
Besturen van de OVAM. 

2. Lokale besturen krijgen subsidies voor huis-aan-huis ophaling van asbestcement, 
bronverpakking en groepsaankoopformules voor dakvervanging, leidingisolatie en 
vloerbedekking via het Subsidiebesluit Lokale besturen. Ontvankelijke aanvragen ingediend 
in het jaar 2018 krijgen tot 90% subsidie per deelaspect. Ook voor projectcoördinatie kunt u 
subsidies krijgen. Let op: eenzelfde projectformule kan binnen eenzelfde projectgebied op 
eenzelfde moment slechts door één partner georganiseerd worden. U kunt deze financiering 
aanvragen via www.ovam.be/ondersteuning-en-subsidies. 

Wij hopen dat u met deze brief voldoende informatie heeft om uw subsidieaanvragen te voltooien. 
Heeft u toch nog vragen over uw aanvraag of over het asbestafbouwbeleid (handhaving, 
asbestopleidingen, ... )? Aarzel niet om ons te contacten via asbest@ovam.be. 

Meer informatie over asbest en het afbouwbeleid vindt u op www.ovam.be/asbest. 

Met vriendelijke groeten, 

Henny De Baets 
Administrateur-generaal van de OVAM 
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UW BERICHT VAN · 16.11.2018 

UW KENMERK · PLO/-/2018/666/HaB 

BIJLAGEN 

MECHELEN · 1 2. 12. 2018 

AFDELING • Afval- en materialenbeheer 

DIENST • Lokaal materialenbeheer 

CONTACTPERSOON• Linda Peetermans, 015 284 261, linda.peetermans@ovam.be 

ONS KENMERK · AMB/LM/LP/18/0046 

Dossiernummer: 18/0046- uitbetaling forfaitaire projectcoördinatiekost 
Aanvrager: STAD SINT-NIKLAAS 
Aard subsidiedossier: asbestafbouwbeleid 
Perceel: impulsproject asbest: dakvervanging, leidingisolatie en vloerbedekking 

Geacht college 

Op 16 november 2018 werd door de stad Sint-Niklaas een schuldvordering ingediend inzake het 
impulsproject asbest voor dakvervanging, leidingisolatie en vloerbedekking. 

De wetgeving voorziet in het uitbetalen in beginfase van het project van een forfaitaire 
projectcoördinatiekost. Voor betreffend project van de stad Sint-Niklaas bedraagt dit 138.160 euro. 

Door het vastgelegde bedrag van 494.420 euro kan dit forfaitair deel van de subsidie, namelijk 
138.160 euro nu reeds uitbetaald worden op rekeningnummer BE46 0910 0033 0536 op naam van de 
stad Sint-Niklaas. 

Het overige deel van de subsidies zal uitbetaald worden na indienen van de eindafrekening 

· Hoogachtend 
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~\'' .. \ Vlaa~se •t~ \ Regenng 
Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een subsidie 

aan Sint-Niklaas voor een impulsproject in het kader van het asbestafbouwbeleid 
(dossiernummer 18/0046) 

Perceel: samenkoop vervanging asbesthoudende dakbedekking, 
vloerbedekking en leidingisolatie 

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING. NATUUR EN LANDBOUW, 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen 
en afvalstoffen. artikel 15, eerste lid, 2°; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van 
bepaalde werken. leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale 
besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd. artikel 2 en artikel 14, gewijzigd 
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en 12 mei 2017; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels 
inzake subsidiëring. artikel 4; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Regering. artikel 2, §9, en artikel 8, §1; 

Gelet op het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van de nadere regels voor 
de subsidiëring van bepaalde werken. leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op 
initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd. gewijzigd bij 
het ministerieel besluit van 29 mei 2018; 

Gelet op het dossier ingediend door de stad Sint-Niklaas op 9 oktober 2018 betreffende een 
impulsproject in het kader van het asbestafbouwbeleid; 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën. gegeven op 2 2 NOV. 2018 i 
Gelet op het advies van de OVAM. gegeven op 1 3. 11. 2018; 
Overwegende dat de motivatie in het advies van de OVAM als volgt luidt 
het dossier geeft geen aanleiding tot opmerkingen; 
Impulsprojecten in het kader van het asbestafbouwbeleid komen in aanmerking voor subsidiëring 
waarbij de projectdoelstelling zich situeert bij projecten en voorzieningen voor samenkoopformules 
die een veilige verwijdering van asbesthoudende materialen beogen. 
Met voorliggend impulsproject wil de stad Sint-Niklaas bijdragen aan de versnelling van het 
asbestafbouwbeleid door ontzorgende samenkoopformules voor de veilige verwijdering van 
asbesthoudende dakbedekking. vloerbedekking en leidingisolatie aan te bieden aan de inwoners van 
de stad. Sint-Niklaas biedt hierbij aan de deelnemende burger eveneens de nodige kwaliteitsborging 
aan via een asbestdeskundige. 

Overwegende dat de voorafgaande raming van de OVAM 607.062,34 euro bedraagt voor het 
volledige project gedurende 3 jaar en dat deze raming gebaseerd is op eigen cijfers en opgebouwde 
expertise bij asbestafbouwprojecten. 
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Overwegende dat een totale subsidie van 494.420 euro kan worden toegekend aan de stad Sint-Niklaas 
voor het impulsproject asbest (cfr. parameters en berekeningswijze als bijlage 1 bij dit besluit), 

BESLUIT: 

Artikel 1. Aan de stad Sint-Niklaas wordt een belofte van subsidie gegeven voor een bedrag van 494.420 
euro (vierhonderdvierennegentigduizend vierhonderdtwintig euro) voor het impulsproject in het kader 
van het asbestafbouwbeleid. 

De subsidie wordt aangerekend op basisallocatie 63.21 (begrotingsartikel QBX-3QCH2JA-WTl voor het 
begrotingsjaar 2018. 

Art. 2. De subsidie is een financiële ondersteuning voor het impulsproject in het kader van het 
asbestafbouwbeleid. Het project loopt over een periode van 3 jaar. 

Art. 3. De belofte van subsidie, vermeld in artikel 1. wordt gegeven onder volgende voorwaarden: 
1° het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten zoals 
bepaald in de wet van 17 juni 2016 en 16 februari 2017 en de koninklijke besluiten van 14 januari 2013 en 
18 april 2017; 
2° het voorleggen aan de OVAM van de bestekken (die het project mogelijk moeten maken) vóór 
publicatie; 
3° het voorleggen aan de OVAM van het gunningsdossier vóór sluiten van de opdracht 

Art. 4. Het exacte subsidiebedrag zal berekend worden op basis van de ingediende eindafrekening, 
conform de modaliteiten in het subsidiebesluit 

Art. S. De subsidie zal na het voorleggen en goedkeuren van de eindafrekening uitbetaald worden op 
rekeningnummer BE46 0910 0033 0536 op naam van de stad Sint-Niklaas. 

De eindafrekening wordt voorgelegd in de vorm van een schuldvordering die minstens volgende 
gegevens bevat 
1° de titel: schuldvordering; 
2° het rekeningnummer waarop de subsidies moeten worden gestort; 
3° het juiste bedrag van de schuldvordering rekening houdend met de effectieve kosten. 

De kosten moeten aangetoond worden met bewijsstukken zoals vermeld in bijlage 2 bij dit besluit. 

Art 6. De stad Sint-Niklaas gaat akkoord met tussentijdse uitbetalingen en het aanvragen van 
tussentijdse schuldvorderingen. 

Brussel, - 5 DEC. 2018 

De Vlaamse minister van Omgeving, Nat n Landbouw, 
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• 

BIJLAGE 1 - berekening subsidiebedrag 

De OVAM werkte op basis van opgebouwde expertise een objectiveringsinstrument uit. Hierbij wordt rekening 
gehouden met volgende parameters voor samenkoopformules: 

Dakvervanging 
- een inschrijvingsgraad van 0,30% per projectjaar; 
- een participatiegraad van 40% (van inschrijvers); 
- tussenkomst asbestdeskundige bij alle deelnemers; 
- gemiddeld gewicht ingezameld asbestafval per locatie: 5 ton bij 73 % van de locaties en 8 ton bij 27 % 
(=grote dakoppervlaktesl van de locaties+ verwerkingsprijs 200 euro/ton; 

Leidingisolatie: 
- een inschrijvingsgraad van 0,03 % per projectjaar; 
- een participatiegraad van 34,97 % (van inschrijvers); 
- tussenkomst asbestdeskundige bij alle inschrijvers; 
- subsidieerbaar bedrag van 7500 euro/locatie 

Vloerverwijdering: 
- een inschrijvingsgraad van 0,0075 % per projectjaar; 
- een participatiegraad van 34.97 % (van inschrijvers); 
- tussenkomst asbestdeskundige bij alle inschrijvers; 
- subsidieerbaar bedrag van 7500 euro/locatie 

Voor het projectgebied van 76.756 inwoners (aantal dd. 1/1/2018) resulteert dit volgens het 
ob jectiveri ngsi nstrument in: 
- 69 geïnteresseerde kandidaten en daaruit volgend 24 effectieve deelnemers voor de verwijdering van 
asbesthoudende leidingisolatie 
- 17 geïnteresseerde kandidaten en daaruit volgend 5 effectieve deelnemers voor de verwijdering van 
asbesthoudende vloerbedekking 
-690 geïnteresseerde kandidaten en daaruit volgend 276 effectieve deelnemers voor de verwijdering van 
asbesthoudende dakbedekking 

De totale hoeveelheid inschrijvingen wordt gecorrigeerd met een factor 1,3 (delen doorl om een eventuele 
overschatting in betreffend projectgebied tegen te gaan. vermits niet in elk projectgebied de interesse een 
zelfde niveau zal bereiken. 

uttvoerlngs- en startkosten 

Dakvervangi ng: 
276 locaties: correctiefactor 1,3 x 73 % x 5 ton/locatie = 774.92 ton 
774,92 ton x 200 euro/ton = 154.984.62 euro 
276 locaties: correctiefactor 1.3 x 2 7 % x 8 ton/locatie = 458,58 ton 
458,58 ton x 200 euro/ton = 91.716,92 euro 
TOTAAL dakvervanging = 246.701,54 euro 

Verwijdering leidingisolatie: 
24 locaties : correctiefactor 1,3 x 7.500 euro/locatie = 138.461.54 euro 

Vloervervanging: 
5 locaties: correctiefactor 1.3 x 7.500 euro/locatie = 28.846,15 euro 
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Projectcoördinatie per locatie 
Totaal locaties = 276 + 24 + 5 = 305 
305 locaties: correctiefactor 1.3 x 50 euro/locatie= 11.730.77 euro 

Projectcoördinatie per inwoner 
76.756 inwoners x 0,2 euro/inwoners x 3 projectjaren x 3 projectformules = 138.160,80 euro 

Tussenkomst asbestdeskundige 
Voor dakvervanging alle deelnemers, voor leidingisolatie en vloer alle inschrijvers. 
Aantal tussenkomsten = 276 + 69 + 17 = 362 
362 tussenkomsten: correctiefactor 1,3 x 155 euro/locatie = 43.161,54 euro 

Bedrag van de toelage volgens raming 

Inzamel- en startkosten: 
Dakvervanging: 246.701,54 euro x 90 % = 222.031,39 euro 
Leidingisolatie: 138.461.54 euro x 50 % = 69.230,77 euro 
Vloervervanging: 28.846,15 euro x 50 % = 14.423,08 euro 

Projectcoördinatie per locatie: 11.730,77 euro 
Projectcoördinatie per inwoner: 138.160,80 euro 

Asbestdeskundige: 43.161,54 euro x 90 % = 38.845,38 euro 

Totaal subsidiebedrag 
222.031.39 + 69.230.77 + 14.423,08 + 11.730,77 + 138.160,80 + 38.845,38 = 494.422,19 euro, afgerond 494.420 euro. 
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BIJLAGE 2 - verantwoording kosten 

Bij het indienen van de financiële eindafrekening moeten schuldvordering en volgende documenten 
voorgelegd worden: 

ll Lijst adressen inschrijvingen en lijst effectieve deelnemers per projectformule. 

2l Facturatie: 
-asbestdeskundige: 
-aannemers: 
-afvoerkosten: 

3l Financieel overzicht van het project. 

Pagina 5 van 5 


