
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/11738]

29 MAART 2019. — Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 hou-
dende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het
duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 2. In artikel 10.3.3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 1 wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“7° instrumenten ontwikkelen en maatregelen uitwerken om te komen tot een asbestafbouwbeleid, onder meer
door proefprojecten op te starten, beleidsstudies uit te voeren, inventarisaties van asbesthoudende materialen uit te
voeren en vrijwillig over te gaan tot de verwijdering van asbesthoudende materialen.”;

2° in paragraaf 2, 1°, a), worden de woorden “afvalstoffen en materiaalkringlopen” vervangen door de zinsnede
“afvalstoffen, materialen en materiaalkringlopen”;

3° in paragraaf 2, 9°, worden tussen het woord “subsidieaanvragen” en de zinsnede “, vermeld” de woorden “en
de toekenning van de subsidies” ingevoegd;

4° aan paragraaf 2 worden een punt 14° tot en met 19° toegevoegd, die luiden als volgt:

“14° de asbestinventarisattesten, vermeld in artikel 33/11 van het Materialendecreet, af te leveren;
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15° de databank asbestinventarisatie, vermeld in artikel 33/10 van het Materialendecreet, te beheren;

16° asbesthoudende materialen te ontmantelen, in te zamelen, te transporteren of te verwerken, en de ontzorging,
de prefinanciering of financiering daarvan, vermeld in artikel 33/8 van het Materialendecreet;

17° een asbestinventaris op te maken conform artikel 33/12 van het Materialendecreet, en de ontzorging, de
prefinanciering of financiering daarvan, vermeld in artikel 33/8 van het Materialendecreet;

18° aanvragen te behandelen en de erkenning, vermeld in artikel 33/16 van het Materialendecreet, te verlenen, te
schorsen en op te heffen;

19° de retributies, vermeld in artikel 66, § 1, van het Materialendecreet, te innen.”.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Art. 3. In artikel 3 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkring-
lopen en afvalstoffen, gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014 en 30 juni 2017, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

1° er wordt een punt 5°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“5°/1 asbesthoudende materialen: de materialen die op basis van -voorkennis en een beoordeling met het blote oog
of op basis van een geldige monstername en analyse asbest bevatten;”;

2° er wordt een paragaaf 2 toegevoegd, waarbij de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, die luidt als volgt:

“§ 2. Voor de toepassing van afdeling 6 van hoofdstuk 3 wordt verstaan onder:

1° asbest: de vezelachtige silicaten actinoliet, amosiet, anthofylliet, chrysotiel, crocidoliet en tremoliet;

2° constructie met risicobouwjaar: de constructie met inbegrip van al wat onroerend is geworden door bestemming
of incorporatie, met bouwjaar 2000 of ouder, met uitsluiting van de openbare ondergrondse infrastructuur die bestemd
is voor de transit, het transport, de transmissie of de distributie van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, energie of
informatie. Een constructie is een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding met uitzondering van
steenslag, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de
grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit
elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds;

3° eenvoudig bereikbare asbesthoudende materialen: de asbesthoudende materialen die waar te nemen en weg te
nemen zijn zonder de bouwkundige integriteit van een constructie of erfgoedkenmerken van een beschermd onroerend
erfgoed aan te tasten binnen de normale beheers- en onderhoudscycli of een vergelijkbare stilstand bij industriële
installaties. Asbesthoudende materialen die bedekt zijn door een ander materiaal, met uitzondering van een laag verf,
coating, behang, kunststof of textiel, zijn niet eenvoudig bereikbaar, tenzij het bedekkend materiaal kan worden
weggenomen zonder het te beschadigen;

4° eigenaar: de volle of blote eigenaar. Wanneer het eigendomsrecht in onverdeeldheid is, wordt elk van de
onverdeelde houders van dat recht hoofdelijk en ondeelbaar beschouwd als eigenaar;

5° hechtgebonden asbesthoudende materialen: asbestcement, asbesthoudende vloertegels en vloerbekledingen,
asbesthoudende bitumen en roofingproducten en asbesthoudende pakkingen en dichtingen waarvan het bindmiddel
bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm;

6° niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen: alle asbesthoudende materialen die niet hechtgebonden zijn;

7° openbare, technische toegankelijke constructie met risicobouwjaar: een voor mensen toegankelijke constructie
met risicobouwjaar die van openbaar nut is met hoofdzakelijk technische functie vervat onder kunstwerken en
lijninfrastructuur en hun aanhorigheden;

8° overdracht: het onder levenden overdragen van een eigendomsrecht, het onder levenden vestigen of overdragen
van een recht van vruchtgebruik, een erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Een onteigening en
een erfenis worden niet beschouwd als een overdracht;

9° toegankelijke constructie met risicobouwjaar: elke constructie met risicobouwjaar die mensen binnen kunnen
betreden. Een constructie kan binnen betreden worden als ze minstens bestaat uit een dak dat gedragen wordt door
constructie-elementen, en als een mens er normaal in kan staan of lopen;

10° publieke constructie met risicobouwjaar: elke constructie met risicobouwjaar die een publieke organisatie
huisvest die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Een publieke organisatie is een overheid,
een parastatale, of een organisatie die publieke diensten aanbiedt die door een overheid worden verzorgd, uitbesteed
of gesubsidieerd.”.

Art. 4. Aan artikel 12 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§ 4. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die asbesthoudende materialen beheert, is verplicht alle maatregelen
te nemen die redelijkerwijs kunnen worden genomen om het gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het
milieu, meer bepaald het risico voor water, lucht en bodem te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend materiaal beschouwd tenzij op basis van een geldige
monstername en analyse de afwezigheid van asbest met zekerheid kan worden aangetoond. Onder asbestverdacht
materiaal wordt verstaan: materiaal dat op basis van voorkennis en een beoordeling met het blote oog mogelijk asbest
bevat.

De Vlaamse Regering kan de maatregelen, vermeld in het eerste lid, nader omschrijven.”.

Art. 5. Aan artikel 15, eerste lid, van hetzelfde decreet worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd, die luiden
als volgt:

“5° natuurlijke personen, rechtspersonen en overheden voor de inventarisatie, de ontmanteling, de inzameling, het
transport of de verwerking van asbesthoudende materialen, vermeld in hoofdstuk 3, afdeling 6;

6° lokale besturen voor de organisatie van het toezicht op en de handhaving van het asbestafbouwbeleid.”.
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Art. 6. In hoofdstuk 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014 en 30 juni 2017, wordt een
afdeling 6 ingevoegd, die luidt als volgt:

“Afdeling 6. Asbesthoudende materialen”.

Art. 7. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van 30 juni 2017, wordt in afdeling 6, ingevoegd bij
artikel 6, een onderafdeling 1 ingevoegd, die luidt als volgt:

“Onderafdeling 6.1. Algemene bepalingen”.

Art. 8. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 7, een artikel 33/1 ingevoegd, dat luidt
als volgt:

“Art. 33/1. Het is verboden constructies zoals zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen te bevestigen aan
of over asbesthoudende dak- en gevelbekleding. Het is eveneens verboden asbesthoudende dak- en gevelbekleding in
te sluiten of te bedekken met andere materialen.”.

Art. 9. In hetzelfde decreet wordt in dezelfde onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 7, een artikel 33/2 ingevoegd,
dat luidt als volgt:

“Art. 33/2. Het is verboden dak- en gevelbekleding van asbestcement te reinigen of te ontmossen.”.

Art. 10. In hetzelfde decreet wordt in dezelfde onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 7, een artikel 33/3
ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 33/3. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor het beheer van afstromend hemelwater van
een dak- of gevelbekleding van asbestcement om de impact op mens en milieu te minimaliseren.”.

Art. 11. In hetzelfde decreet wordt in dezelfde onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 7, een artikel 33/4
ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 33/4. De Vlaamse Regering kan het afleveren van een afgiftebewijs bij afgifte van asbesthoudende
huishoudelijke afvalstoffen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig artikel 11 houder is van
een vergunning voor de verwijdering van de afvalstoffen of aan een geregistreerde afvalstoffenhandelaar of -makelaar
als vermeld in artikel 13, verplichten.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen betreffende de inhoud en de aflevering van het afgiftebewijs,
vermeld in het eerste lid.”.

Art. 12. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van 22 december 2017, wordt in afdeling 6, ingevoegd
bij artikel 6, een onderafdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt:

”Onderafdeling 6.2. Verwijderingsplicht asbesthoudende materialen”.

Art. 13. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 12, een artikel 33/5 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/5. Elke eigenaar van een publieke constructie met risicobouwjaar is verplicht zijn constructie met
risicobouwjaar tegen 1 januari 2034 te ontdoen van de volgende asbesthoudende materialen:

1° alle eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen met uitzondering van asbesthou-
dend pleisterwerk op wanden dat een laag risico vormt als vermeld in artikel 33/6, derde lid;

2° alle dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen bestaande uit
asbestcement als ze zich aan de buitenzijde bevinden.

Voor publieke constructies met risicobouwjaar waarvoor de eigenaar overeenkomstig artikel 33/9 over een
asbestinventarisattest moet beschikken, bewijst dit attest of al dan niet aan de verplichting, vermeld in het eerste lid,
is voldaan. Voor de andere constructies met risicobouwjaar kan de Vlaamse Regering bepalen hoe de naleving van deze
verplichting kan worden aangetoond.

De Vlaamse Regering kan een uitstel voor een duur van maximaal twee jaar verlenen voor de uitvoering van de
verplichting, vermeld in het eerste lid, zowel voor bepaalde doelgroepen als voor bepaalde categorieën van constructies
met risicobouwjaar.

De Vlaamse Regering kan bepalen dat een uitstel kan worden bekomen tot 2040 als wordt aangetoond dat de
verplichting, vermeld in het eerste lid, niet kan worden gerealiseerd zonder de openbare gezondheid of veiligheid in
gevaar te brengen. De Vlaamse Regering bepaalt hiervoor de voorwaarden en de modaliteiten van de aanvraag.”.

Art. 14. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 12, een artikel 33/6 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/6. Elke eigenaar van een publieke constructie met risicobouwjaar is verplicht om:

1° tegen 1 januari 2040 zijn constructie met risicobouwjaar asbestveilig te maken;

2° de asbestveilige toestand na 1 januari 2040 te behouden.

Een asbestveilige toestand is een toestand waarin bij normaal gebruik van de publieke constructie met
risicobouwjaar geen blootstellingsrisico’s kunnen ontstaan voor mens en milieu doordat men zich heeft ontdaan van
alle eenvoudig bereikbare asbesthoudende materialen met niet-laag risico en de resterende asbesthoudende materialen
veilig worden beheerd.

Asbesthoudende materialen hebben een laag risico wanneer het op basis van hun aard, staat en voorkomen weinig
waarschijnlijk is dat asbestvezels kunnen vrijkomen. Asbesthoudende materialen worden veilig beheerd als de
materialen met laag risico deze status behouden en er voor de materialen met niet-laag risico maatregelen zijn getroffen
om het risico op het vrijkomen van asbestvezels te verhinderen. In het inspectieprotocol, vermeld in artikel 33/10, § 3,
kunnen nadere regels worden vastgesteld omtrent de risico-evaluatie en het veilig beheer van asbesthoudende
materialen.

Voor publieke constructies met risicobouwjaar waarvoor de eigenaar overeenkomstig artikel 33/9 over een
asbestinventarisattest moet beschikken, bewijst dit attest of al dan niet aan de verplichting, vermeld in het eerste lid,
1°, is voldaan. Voor de andere constructies met risicobouwjaar kan de Vlaamse Regering bepalen hoe de naleving van
deze verplichting kan worden aangetoond.”.
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Art. 15. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 12, een artikel 33/7 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/7. Met behoud van de toepassing van de artikelen 33/5 en 33/6 ontdoet de eigenaar van een constructie
zich via de geëigende kanalen bij onderhouds-, herstellings- of ontmantelingswerken in constructies altijd van alle
asbesthoudende materialen die door de werken eenvoudig bereikbaar geworden zijn.”.

Art. 16. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 12, een artikel 33/8 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/8. De OVAM kan 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.”.

Art. 17. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van 22 december 2017, wordt in afdeling 6, ingevoegd
bij artikel 6, een onderafdeling 3 ingevoegd, die luidt als volgt:

“Onderafdeling 6.3. Asbestinventarisatie”.

Art. 18. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 17, een artikel 33/9 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/9. § 1. Met behoud van de toepassing van artikel 33/14 beschikt de eigenaar van een toegankelijke
constructie met risicobouwjaar uiterlijk op 31 december 2031 over een geldig asbestinventarisattest.

Als de toegankelijke constructie met risicobouwjaar onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom, vermeld in
artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek, valt, of onder de toepassing van artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek,
beschikt de eigenaar over een afzonderlijk geldig asbestinventarisattest voor zowel de gemeenschappelijke delen als
voor het privédeel.

Met het oog op de realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’ kan de Vlaamse Regering
bepaalde categorieën van toegankelijke constructies met risicobouwjaar uitsluiten van de verplichting, vermeld in het
eerste lid, als het op basis van hun bouwtechnische karakteristieken niet redelijk of proportioneel is om onder de
verplichting te vallen. De Vlaamse Regering kan een uitstel voor een duur van maximaal vier jaar verlenen voor de
verplichting, vermeld in het eerste lid, voor bepaalde categorieën van toegankelijke constructies met risicobouwjaar
na 1980.

§ 2. Elke verhuurder van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar die over een geldig asbestinventaris-
attest beschikt, overhandigt een kopie aan de huurder bij het aangaan van de huur of binnen een termijn van één maand
na de datum vermeld op het asbestinventarisattest als dit afgeleverd werd tijdens een lopende huurperiode.”.

Art. 19. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 17, een artikel 33/10 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/10. § 1. Een asbestinventarisattest wordt verkregen nadat een asbestinventaris is opgemaakt.

§ 2. De asbestinventaris bevat minstens:

1° de identificatie van de toegankelijke constructie met risicobouwjaar;

2° een opsomming van de aangetroffen asbesthoudende of asbestverdachte materialen;

3° een aanduiding van de geïnventariseerde asbesthoudende materialen waarvoor conform artikel 33/5 of 33/6
een verwijderingsplicht geldt;

4° een risico-evaluatie van de asbesthoudende materialen;

5° een advies over urgente maatregelen ter remediëring van de vastgestelde acute blootstellingsrisico’s, als dat
nodig is.

§ 3. Een asbestinventaris wordt opgemaakt door een asbestdeskundige inventarisatie als vermeld in artikel 33/16,
conform een inspectieprotocol asbestinventarisatie.

De Vlaamse Regering bepaalt hoe het inspectieprotocol asbestinventarisatie wordt vastgesteld. De Vlaamse
Regering kan de verdere inhoud van het inspectieprotocol asbestinventarisatie bepalen. Het inspectieprotocol
asbestinventarisatie kan bepalen welke constructie met risicobouwjaar bijkomend deel moet uitmaken van de
asbestinventaris en kan bepaalde constructies met risicobouwjaar of bepaalde materialen uitsluiten van de
asbestinventaris.

De Vlaamse Regering kan bepalen onder welke voorwaarden een interne preventieadviseur of interne
milieucoördinator die de werkgever heeft aangesteld, de taken van de asbestdeskundige inventarisatie, vermeld in
artikel 33/16, kan vervullen om een asbestinventaris op te maken voor de toegankelijke constructie met risicobouwjaar
waar de werkgever werknemers tewerkstelt.

§ 4. De asbestdeskundige inventarisatie, vermeld in artikel 33/16, geeft de asbestinventaris in een databank
asbestinventarisatie in. De asbestdeskundige inventarisatie kan conform de bepalingen van de regelgeving over de
bescherming en verwerking van persoonsgegevens hierbij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
persoonlijke contactgegevens, woningkenmerken en rijksregisternummer/identificatienummer van de sociale zeker-
heid. De asbestdeskundige inventarisatie bewaart deze persoonsgegevens maximaal tot een geldig asbest-
inventarisattest afgeleverd werd, overeenkomstig artikel 33/11.

De databank, vermeld in het eerste lid, wordt beheerd door de OVAM. De OVAM kan in de databank, naast de
gegevens, vermeld in paragraaf 2 en in artikel 33/14, § 3, tweede lid, ook conform de bepalingen van de regelgeving
over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
persoonlijke contactgegevens, woningkenmerken en rijksregisternummer/identificatienummer van de sociale zeker-
heid.
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Alle persoonsgegevens die de OVAM verkrijgt en verwerkt in het kader van de toepassing van deze afdeling,
mogen uitsluitend worden aangewend voor de verwezenlijking van de bepalingen van deze onderafdeling en artikel 12
en de organisatie van het toezicht op en de handhaving van het asbestafbouwbeleid, vermeld in deze onderafdeling en
artikel 12.

De persoonsgegevens opgenomen in de databank worden maximaal bewaard tot een overdracht plaatsvindt,
overeenkomstig artikel 33/14, § 3.

De OVAM geldt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals vermeld in artikel 4, 7°, van de Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.

De Vlaamse Regering bepaalt welke persoonsgegevens onder de categorieën, vermeld in het eerste en het
tweede lid, worden opgenomen in de databank. De Vlaamse Regering bepaalt welke actoren toegang krijgen tot de
databank alsook de omvang en de modaliteiten van hun toegangsrechten.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen omtrent het beheer en de verwerking van de gegevens en de
persoonsgegevens die in de databank worden opgenomen.”.

Art. 20. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 17, een artikel 33/11 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/11. Nadat een asbestinventaris als vermeld in artikel 33/10 correct is ingegeven in de databank, levert de
OVAM een asbestinventarisattest af.

Het asbestinventarisattest bevat minstens de geldigheidsduur, de datum, de samenvattende conclusie, de unieke
code en de gegevens, vermeld in artikel 33/10, § 2.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de verdere inhoud, de aflevering en de geldigheidsduur van het
asbestinventarisattest.”.

Art. 21. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 17, een artikel 33/12 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/12. De OVAM kan overgaan tot de opmaak van een asbestinventaris, conform artikel 33/10. Voor de
prefinanciering en de financiering van de inventarisatie door de OVAM kan de Vlaamse Regering een regeling treffen
of een overeenkomst sluiten.”.

Art. 22. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 17, een artikel 33/13 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/13. De verplichting, vermeld in de artikel 33/9, is niet van toepassing op de openbare, technische
toegankelijke constructie met risicobouwjaar.”.

Art. 23. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, wordt in afdeling 6,
ingevoegd bij artikel 6, een onderafdeling 4 ingevoegd, die luidt als volgt:

“Onderafdeling 6.4. Verplichtingen bij overdracht”.

Art. 24. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 23, een artikel 33/14 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/14. § 1. De eigenaar deelt de inhoud van een geldig asbestinventarisattest mee aan de kandidaat-
verwerver bij het sluiten van een onderhandse akte of overeenkomst voor de overdracht van een toegankelijke
constructie met risicobouwjaar.

Als de toegankelijke constructie met risicobouwjaar onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom valt zoals
bedoeld in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek of valt onder toepassing van artikel 577-2 van het Burgerlijk
Wetboek, deelt de eigenaar de inhoud van een afzonderlijk asbestinventarisattest mee voor zowel de gemeenschap-
pelijke delen als voor elk privédeel dat deel uitmaakt van de overdracht.

§ 2. De onderhandse akte of de overeenkomst die de modaliteiten van de overdracht van een toegankelijke
constructie met risicobouwjaar vastlegt, vermeldt of de inhoud van het geldige asbestinventarisattest voorafgaandelijk
is meegedeeld aan de verwerver, alsook de datum, samenvattende conclusie en de unieke code van het attest.

§ 3. In alle authentieke akten voor de overdracht van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar vermeldt
de instrumenterend ambtenaar of een geldig asbestinventarisattest is overhandigd aan de verwerver. Hij neemt ook de
datum, samenvattende conclusie en unieke code van dat attest op in de akte.

Als de authentieke akte verleden is, registreert de instrumenterend ambtenaar de nieuwe eigenaar in de databank,
vermeld in artikel 33/10, § 4.

§ 4. Het asbestinventarisattest, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, heeft enkel betrekking op de constructies met
risicobouwjaar die het voorwerp uitmaken van de overdracht.

§ 5. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de verplichtingen, vermeld in paragraaf 1, 2 en 3, en
kan voorzien in een afwijking voor bepaalde categorieën van toegankelijke constructies met risicobouwjaar.

§ 6. De verwerver kan de nietigheid vorderen van de overdracht die heeft plaatsgevonden in strijd met de
bepalingen van dit artikel.

De nietigheid kan niet meer worden ingeroepen als de verwerver zijn verzaking van de nietigheidsvordering
uitdrukkelijk in de authentieke akte heeft laten opnemen en hij een geldig asbestinventarisattest heeft gekregen.”.

Art. 25. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 23, een artikel 33/15 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/15. De verplichtingen, vermeld in artikel 33/14 zijn niet van toepassing op de openbare, technische
toegankelijke constructie met risicobouwjaar.”.

Art. 26. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, wordt in afdeling 6,
ingevoegd bij artikel 6, een onderafdeling 5 ingevoegd, die luidt als volgt:

“Onderafdeling 6.5. Asbestdeskundigen”.
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Art. 27. In hetzelfde decreet wordt in onderafdeling 5, ingevoegd bij artikel 26, een artikel 33/16 ingevoegd, dat
luidt als volgt:

“Art. 33/16. De asbestdeskundige inventarisatie, vermeld in artikel 33/10, is een onafhankelijke deskundige die
gecertificeerd is door een certificatie-instelling.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de certificering van een asbestdeskundige inventarisatie, de
nadere regels voor de kwaliteitsborging, de voorwaarden voor het gebruik van het certificaat en de voorwaarden en de
procedure tot schorsing en opheffing van het certificaat.

Certificatie-instellingen voor de certificering van asbestdeskundigen inventarisatie en de kwaliteitsborging ervan
beschikken over een erkenning. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de erkenning, de
voorwaarden en de procedure voor de schorsing en de opheffing van de erkenning en de voorwaarden voor het gebruik
van de erkenning. De Vlaamse Regering legt ook de kwaliteitseisen vast en kan een instantie aanwijzen die ermee belast
is de erkenning van de certificatie-instellingen te controleren.

De OVAM is van rechtswege gecertificeerd als asbestdeskundige inventarisatie.”.

Art. 28. Aan artikel 66, § 1, van hetzelfde decreet, worden een vijfde, zesde en zevende lid toegevoegd, die luiden
als volgt:

“De Vlaamse Regering kan de aflevering van een asbestinventarisattest als vermeld in artikel 33/11 afhankelijk
stellen van de betaling van een retributie.

De Vlaamse Regering kan derden een retributie laten betalen om de databank asbestinventarisatie, vermeld in
artikel 33/10, § 4, te consulteren.

De Vlaamse Regering kan een retributie laten betalen om een aanvraag tot erkenning als certificatie-instelling als
vermeld in artikel 33/16 te laten beoordelen.”.

HOOFDSTUK 4. — Slotbepalingen

Art. 29. Artikel 18 tot en met 27 treden in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 29 maart 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
K. VAN DEN HEUVEL

Nota

(1) Zitting 2018-2019
Stukken: – Ontwerp van decreet : 1874 – Nr. 1
– Verslag : 1874 – Nr. 2
– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1874 – Nr. 3
Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 20 maart 2019.
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