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Asbestsanering en meer 



FLYNTH 

FOTO (100%) 

Naar voorgrond 

Naar achtergrond 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in 
te voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

3 Klik met de rechter muisknop op de 
afbeelding en kies ´Naar achtergrond´. 

Invoegen 

30.000 
mkb- 

ondernemers 

1.500 
collega’s 

100 
jaar ervaring 

€ 135 
miljoen omzet 

60 
lokale  

vestigingen 

#1 
dienstverlener  

in mkb, tuinbouw  

en agro 

Sinds 

1924 



FOTO (100%) 

Naar voorgrond 

Naar achtergrond 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. 
(zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ´Naar achtergrond´. 

Invoegen 

Waarmee zijn wij u van dienst? 

Fiscaal Advies 
Profiteer van maximaal  
fiscaal voordeel 

Bedrijfskundig Advies 
Succesvoller ondernemen, met 
maximaal grip 

HR Advies 
Uw personeelszaken  
perfect geregeld 

Subsidie Advies 
Laat de subsidie u  
niet ontglippen 

Juridisch Advies 
Issues voorkomen  
en oplossen  

Deal Advies 
Altijd de beste  
deal voor u 

Gebouw en 

Omgeving 
Het beste advies voor  

uw ruimtelijke ambities 



TEKST - BEELD(50%/100%) 

Naar voorgrond 

Naar achtergrond 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ´Naar achtergrond´. 

6 

1. Opsomming 

7 

8 

9 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

Bullet 

2 Sub-bullet #1 

3 

4 

Leestekst 

5 

Subtitel 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

 Bullet #2 

 Sub-bullet #3 

Leestekst 

Subtitel 

Ontwikkel uw langetermijnvisie. Profiteer 

van quick wins. Bepaal zakelijk als privé 

uw strategie – en maak gefundeerde 

keuzes. Zo haalt u als ondernemer en uw 

onderneming het maximale resultaat 

 

Flynth ondersteunt u met:  

* bedrijfs- en strategisch advies 

* advies bij opvolging en overname 

* mediation en advies bij echtscheiding 

* advisering grond en productierechten 

Bedrijfskundig Advies 
Succesvoller ondernemen, met 
maximaal grip ← 
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Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-knoppen, 
zoals hierboven aangegeven, om een tekst niveau te 
kiezen. Kies uit: 

 Bullet #2 

 Sub-bullet #3 

Leestekst 

Subtitel 

Innoveren, groeien, duurzamer werken óf een heel 

nieuw product ontwikkelen? Goede kans dat u 

hiervoor subsidie kunt krijgen. Uit ruim 1.600 

regelingen spotten onze collega’s uw kansen. 

* Advies over de subsidiemogelijkheden 

* Ondersteuning bij / verzorging van de 

subsidieaanvraag 

* Begeleiding bij de uitvoering van uw project 

volgens de subsidieregels 

* Begeleiding bij de subsidievaststelling 

Subsidie Advies 
Laat de subsidie u  
niet ontglippen ← 



Financiële aspecten asbestsanering 

 

• Investerings- en onderhoudsplan 

 

• Liquiditeitsprognose 

 

• Overige risico’s: verzekeraars en banken 

 

• Verwachtingen: 2024 

 

 



Financiële aspecten asbestsanering 

 

 Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw fonds aangekondigd voor de 

sanering van asbestdaken. Het nieuwe fonds gaat de inmiddels vervallen Subsidieregeling verwijderen 

asbestdaken (SVA) opvolgen. De staatssecretaris streeft ernaar het fonds nog in 2019 ‘in de lucht te hebben’. 

 

 Bij het fonds moeten zowel particulieren als agrariërs terecht kunnen en gaat zich specifiek richten op minder 

draagkrachtige eigenaren.  

  

 Over de invulling van het fonds (financiering, subsidie) is op dit moment nog geen informatie bekend. Zodra er 

meer bekend is zullen de Flynth subsidieadviseurs hierover informeren en adviseren. 

 

 

 

 



Fiscale aspecten asbestsanering 

 

• Onderhoud of verbetering 

 

• Voorziening 

 

• Optimale benutting investeringsfaciliteiten 

 

• Subsidiemogelijkheden 

 

 

 

 

 



Fiscale aspecten 

Onderhoud of verbetering 

 

 Onderhoud: kosten ten laste van resultaat 
Werkzaamheden om het bedrijfsmiddel terug te brengen in de (‘originele’) staat 

zodat uitvoering van de originele functie mogelijk is. 

 Verbetering: kosten activeren 

- Wijziging of uitbreiding functie 

- Hoge uitgaven t.o.v. aanschafwaarde 

 



Fiscale aspecten  

Voorziening: kosten ten laste van resultaat (voordat uitgaven zijn 

gedaan) 

 

 3 eisen 

- Oorsprongseis (oorsprong kosten ligt voor einde boekjaar) 

- Toerekeningseis (kosten kunnen worden toegerekend) 

- Zekerheidseis (redelijk zeker dat kosten worden gemaakt) 

 

         

 

 



 

 

Fiscale aspecten 
 Investeringsfaciliteiten 2019 

 

 KIA 
• Niet meer dan  € 2.300 0 % 

• € 2.301 - € 57.321 28 % 

• € 57.322 - € 106.150 € 15.863 

• € 106.151 - € 318.449 € 15.863 minus 7,56 % van investering boven € 106.150 

• Meer dan  € 318.449 0 %         

 EIA      45 % (zonnepanelen en dakisolatie max. € 20 per m²)    

 MIA      36%, 27%, 13,5% (vegetatiedak) 

 VAMIL     75% willekeurige afschrijving 

 ISDE      Geldelijke subsidie (warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel,  

            biomassaketel) 

 

 

 



Activiteitenbesluit energiebesparing 

  Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 

aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht om hun energiebesparende 

maatregelen te rapporteren. 
 

Uitgangspunten: 

• Stimulatie van energiebesparing 

• Erkende maatregelenlijsten 
 Informatieplicht voor 1 juli 2019 

 19 bedrijfstakken 

 Terugverdientijd van 5 jaar of minder 

 Isolatie, ventilatie, verwarming, verlichting  

• Subsidiemogelijkheden voor de meeste maatregelen. 
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Veel aspecten die een rol spelen,  
laat u goed adviseren! 

 
 
 
 

Heeft u nog vragen? 

Asbestsanering en meer 


