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Mijn VerbouwPremie 
T 1700 
www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie 

Waarvoor dient dit attest? 
Dit attest moet gevoegd worden bij de aanvraag van Mijn VerbouwPremie voor asbestverwijdering, in combinatie met 
de gelijktijdige isolatie van dak- en/of buitenmuur voor facturen van 2021, 2022 en 2023. Dit attest geldt voor zowel 
woningen, appartementen, appartementsgebouwen en niet-woongebouwen. 

Wie vult dit attest in? 
De aannemer die de werken uitvoert, vult het attest in. Gebruik hoofdletters als u het formulier niet digitaal invult. Als u 
een komma ziet staan in de invulvelden, vult u tot twee cijfers na de komma in. De aannemer is verplicht het attest te 
ondertekenen. 

Gegevens van de aannemer 

naam onderneming 

KBO-nummer BE - -

voor- en achternaam 

Gegevens van de eigenaar of investeerder 

Vul het adres in waar de werken zijn uitgevoerd. 

voor- en achternaam 

straat en nummer 

postnummer en gemeente 

telefoonnummer gsm-nummer 

e-mailadres

EAN code 

U vindt de EAN-code op de elektriciteitsfactuur. 

54144 

Plaatsings en factuurgegevens 

uitvoeringsdatum 

datum eindfactuur 

factuurnummer 

dag 

dag 

maand 

maand 

jaar 

jaar 

bedrag euro (incl. btw) 



  

Technische gegevens 

Voor werken uitgevoerd vanaf 1 oktober 2021 gelden de volgende verplichtingen: 
- voor aannemers met werknemers: de melding van de werken bij FOD WASO, conform de bepalingen in de Codex over 

het welzijn op het werk, of de aangifteplicht voor gevaarlijke werken 30 bis bij de Sociale Zekerheid;
- voor aannemers zonder werknemers: de aangifteplicht voor gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid.

type asbest datum aangifte melding aantal verwijderde m² 
asbest 

onderdak (vezelcementplaten) , m² 
dag maand jaar 

dakbekleding (dakleien) , m² 
dag maand jaar 

dakbekleding (golfplaten) , m² 
dag maand jaar 

gevelbekleding (gevelleien) , m² 
dag maand jaar 

Ondertekening door de aannemer 

Ik verklaar dat ik asbesthoudende materialen heb verwijderd op het hierboven opgegeven uitvoeringsadres. 
Ik verklaar dat het asbest is verwijderd volgens de normen en eisen die vermeld zijn op 
www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. 
Ik verklaar dat het asbest is verwijderd van het dak, onderdak of van de buitenmuur. 
Ik verklaar dat de asbestverwijdering is uitgevoerd door een persoon die, op het moment van de uitvoering van de 
werken, beschikte over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex welzijn op het 
werk. 
Ik verklaar dat het asbest is verwijderd volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of dat de 
aannemer lid is van het Asbestcharter voor dakaannemers. 

datum 
dag maand jaar 

handtekening 
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