
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 30 januari 2018 

 
Aanwezig:   
 
de heren B. ROTTIERS (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) Voorzitter 
 J. BEENS (NV DDM DEMONTAGE) 
 M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  
 Ch. COLLINET (NV LAURENTY) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 K. HEYMANS (NV LIBRECO) 
mevrouw      S. HEYMANS (NV LIBRECO) 
de heren       D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 J. SOETERS (BVBA ASBITECH) 
 M. VANBUEL (NV MOURIK) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 N. VERDICKT (NV G+H MONTAGE) 
                       M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
  
 
 
Verontschuldigd: de heren M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
                                                     Ph. HELLA (NV ARENO) 
  S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
                                                     G. MARTENS (SPRL REDECO) 
  K. MARTENS (NV MARTENS DEMOCOM) 
  R. VOSTERS (NV KOOLE) 
 
De heer Bob Rottiers, Voorzitter, hecht eraan iedereen van harte welkom te heten en in het bijzonder 
de heer Michel Fumière, directeur generaal van de NV SBMI die onlangs is toegetreden tot de 
beroepsvereniging. 
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 12 september 2017 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
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2. Bestuursverkiezingen 
 

Zoals reeds gemeld aan de leden heeft de heer Bob Rottiers, geboren te Antwerpen op 15 mei 
1969 en wonende te 2900 Schoten, Nervierslei 26 zijn ontslag ingediend bij Viabuild Special 
Services. Hij vertrekt uit de asbestverwijderingssector waardoor hij zijn mandaat als voorzitter en 
bestuurder bij VAB zal neerleggen. Tot uiterlijk eind maart 2018 zal hij zich concentreren op het 
overdragen van zijn taken aan een nieuwe voorzitter.  
 
De heer Bob Rottiers zal in de toekomst werkzaam zijn voor de NV Algemene Aannemingen Van 
Laere. Er werd een oproep gedaan in de agenda aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een 
bestuursfunctie en voor het mandaat van voorzitter. 
De huidige bestuurders werden op de jongste algemene vergadering van 2 mei 2017 benoemd 
voor een mandaat van twee jaar.  
 
Het secretariaat ontving de kandidatuur van de heer Michel Fumière, geboren te Schaerbeek op 2 
april 1960 en wonende te 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Rue les Culots 49 (NV SBMI) en  van de 
heer Luk De Knijf, geboren te Asse op 8 mei 1965 en wonende te 3300 Tienen, Waterstraat 63 
(BVBA Asbest Partners België) voor het mandaat van bestuurder. Voor het mandaat van voorzitter 

ontving het secretariaat de kandidatuur van de heer Maarten Vanbuel, geboren te Reet op 21 
april 1969 en wonende te 2300 Turnhout, Joris de Hozestraat 43 (NV Mourik). 
 
De heren Luk De Knijf en Michel Fumière worden met unanimiteit benoemd tot bestuurder van de 
vereniging. 
 
Ook de heer Maarten Vanbuel krijgt van alle leden het vertrouwen om het mandaat van voorzitter 
op zich te nemen.  
 
De heer Bob Rottiers waardeert het dat Maarten Vanbuel de fakkel van hem wil overnemen.  
 
De heer Maarten Vanbuel bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij rekent 
erop dat alle leden actief zullen meewerken. Alle leden moeten een team vormen die samen de 
beslissingen nemen.  
 
De heren Bob Rottiers en Maarten Vanbuel zullen samen de agenda van deze vergadering 
afwerken. 
 
Daar de heer Maarten Vanbuel het mandaat van penningmeester tot op heden bekleedde dient er 
naar een vervanging te worden uitgezien. Dit mandaat wordt voorgesteld aan de heer Luc De Knijf 
die dit met dank aanvaardt. 
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3. Werkgroep Regelgeving  

 
• Verwijdering zwarte lijm op chapes 
 

Uit de praktijk is gebleken dat de aannemers van sloopwerken dergelijke activiteit doen zonder in 
de zone te werken. Nochtans is de wetgeving duidelijk.  

 
De heer Bob Rottiers meldt dat de federatie van aannemers van dakdekkers nu ook bereid is om 
mee te kijken om de erkenning verplicht te maken voor hun leden.  

 
• Verwijdering asbestisolatie rond leidingen in gebouwen 

 
Ook deze activiteit dient in de zone te gebeuren aldus de wetgeving. Leden zouden dergelijke 
activiteiten niet mogen laten gebeuren met couveuzezakken (behoudens herstellingen). 

 
Alle aanwezigen zijn het erover eens dat dergelijke activiteit moet gebeuren in de hermetische 
zone. 

 
In dit verband haalt de heer Bob Rottiers een recent artikel aan waarin vermeld wordt dat in het 
Vlaams Parlement recent enkele schriftelijke vragen aan Minister Schauvliege gesteld werden over 
de handhaving van de wetgeving rond asbest.  

 
De Vlaamse Overheid heeft aan OVAM gevraagd om aan meer handhaving te doen. Dit betekent 
goed nieuws voor de sector. Ook VAB zal trachten OVAM hierin te begeleiden (o.a. in het kader van 
Tracimat).  

 
Minder goed nieuws is wel dat de FOD WASO haar personeelsbestand steeds meer afbouwt. 
Hierdoor wordt de know how kleiner. 

 
 Volgens een lid uit Wallonië wordt het aantal controles in de regio Luik steeds maar opgetrokken.  
 
4. Werkgroep Afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat er in dit verband geen bijzonderheden te vermelden zijn.  
 
Uit een inspectiebezoek bij Rematt is gebleken dat er regelmatig kapotte verpakkingen worden 
afgeleverd omwille van te zware zakken. Er wordt gevraagd om indien mogelijk te werken met big 
bags. Er dient goed verpakt, goed gestapeld en het gewicht goed in de gaten gehouden te worden. 
Er wordt gepleit om dergelijke zaken in een opleiding op te nemen: “hoe laad ik een container?”. 
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5. Werkgroep PR 

 
Verschillende leden hebben een e-mail gekregen van advocaat Bram Vandromme die bezig is met 
een boek aan het schrijven over asbest. Hij doet een oproep aan de leden van onze vereniging om 
fotomateriaal te bezorgen, om één en ander visueel te maken.  
 
Er wordt besloten om dit vanuit de vereniging mee te helpen sturen. De voorzitter zal contact 
leggen met advocaat Bram Vandromme. 
 

6. Werkgroep Opleidingen/PBM’s (o.a. geldigheidstermijn basiscursus) 
 
• Geldigheidstermijn basiscursus 

 
De heer Koenraad Heymans wijst op de gewijzigde opleidingsvoorwaarden die Tecno Bouw 
stelt.  
 
Eén van die gewijzigde opleidingsvoorwaarden is dat bij een inactiviteit van meer dan twee jaar, 
men verplicht is  opnieuw de basisopleiding van 32 u te volgen. Volgens de heer Koenraad 
Heymans staat dit niet in de wetgeving. Er is geen limiet van tijd opgenomen.  
 
De heer Bob Rottiers licht toe waarom VAB in overleg met Constructiv deze 
opleidingsvoorwaarden heeft opgelegd. Deze maatregel werd voornamelijk genomen om de 
veiligheid van de arbeiders te garanderen. Ook in Frankrijk wordt deze strenge bepaling 
opgelegd. Volgens de heer Koenraad Heymans dienen buitenlandse werknemers geen jaarlijkse 
bijscholing te volgen. 
 
Nieuw is ook volgens de heer Koenraad Heymans dat om aan de bouw basisopleiding te mogen 
deelnemen de deelnemers eerst dienen te slagen in een korte taaltest om aan te tonen dat zij 
voldoende Nederlands spreken. Iedereen die niet voor deze test slaagt, zal onmiddellijk de 
toegang tot de opleiding ontzegd worden. 
 
Volgens de heer Koenraad Heymans zal het met deze maatregel moeilijk worden om nog te 
werken met buitenlandse werknemers.  
 
Volgens de heer Bob Rottiers is het zeer gevaarlijk om met mensen te werken op de werf die 
niet voldoende Nederlands kennen. Door deze maatregel proberen we de standing van ons 
beroep omhoog te krikken.  
 
Volgens de heer Koenraad Heymans werd over de gewijzigde opleidingsvoorwaarden te weinig 
nagedacht en werden deze veel te vlug op papier gezet.  
 
Volgens de heer Bob Rottiers is het de ambitie van de vereniging om ons beroep te verdedigen 
en altijd maar op een hoger niveau op te tillen en niet onderuit te halen.  
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• Volgens de heer Maarten Vanbuel waren op het eind van 2017 heel wat opleidingen volzet 

zodat de volgens  de regelgeving binnen het jaar opgelegde cursus niet kon gevolgd worden. Er 
wordt dan ook gevraagd of Tecno Bouw op de attesten niet kan vermelden dat deze cursisten 
niet in de mogelijkheid waren om de cursus te volgen en dat het niet aan de werkgever lag 
maar aan Tecno Bouw. 

 
• Volgens de heer Bruno Van den Breen zou een asbestdeskundige ook een opleiding 32 uur 

mogen geven. Dit zou  hem medegedeeld geweest zijn door mevrouw Marie-Rose Vervondel 
van het Toezicht Welzijn op het Werk, regio Antwerpen. 

 
• Inhoud herhalingsopleiding werfleiders 

 
De heer Bob Rottiers meldt dat Tecno Bouw op zoek is naar nieuwe thema’s voor deze 
opleiding. Hij doet dan ook een oproep aan de leden om hierover voorstellen te formuleren. 

 
7. Groepsaanbod voor verwijdering van asbest – SamenSterker 
 

Verschillende leden hebben van de organisatie SamenSterk een vraag gekregen om mee te werken 
aan een groepsaanbod verwijdering van asbest. Hierdoor zou de verwijdering van asbest 
voordeliger en interessanter kunnen gemaakt worden. 
 
Na overleg tussen de leden wordt besloten om hierop niet in te gaan. De voorzitter zal contact 
opnemen met de organisatie en melden dat VAB hieraan niet wil meewerken. 

 
8. 30-jarig bestaan VAB 2018 – voorstel activiteit 

 
In het kader van het 30-jarig bestaan van onze vereniging dat dit jaar gevierd wordt zal onderzocht 
worden of de vereniging voor haar leden een bezoek kan organiseren aan ofwel het 
wereldkampioenschap voetbal dat in juni wordt georganiseerd in Rusland (Sochi) of aan de beurs 
over asbestverwijdering die te Parijs wordt georganiseerd op woensdag, 12 en donderdag, 13 
september e.k. 

 
9. Evaluatie ontspannende activiteit november 2017 
 

Deze activiteit wordt positief geëvalueerd. 
 
10. Allerlei 
 
• Het secretariaat ontving de voorbije weken twee vragen tot medewerking van de vereniging aan 

een studiedag rond de asbestproblematiek: 
 
- vanwege SGS Belgium. Een klantenevent  op dinsdagnamiddag, 24 april e.k.  in het Havenhuis te 

Antwerpen. Er wordt gevraagd naar een presentatie van circa 20 minuten; 
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- vanwege Agoria. Een seminarie in het kader van een “asbestforum” dat zal plaatsvinden op 

twee tijdstippen:  
o op 26 april van 13u30 tot 17 u te Gent 
o op 2 mei van 13u30 tot 17 u te Berchem 

  Doelpubliek zijn preventieadviseurs en milieucoördinatoren van de leden van Agoria. 
 

Er wordt besloten om op deze vragen tot medewerking in te gaan. De voorzitter zal contact       
opnemen met de organisatoren. De heer Bob Rottiers zal zijn presentatie die hij reeds enkele 
malen heeft gegeven overmaken aan de voorzitter.  

 
• Oneerlijke concurrentie De Asbestdokter 

 
Verschillende leden stellen vast dat de Asbestdokter nog steeds operationeel is. Nochtans werd 
hierover reeds klacht neergelegd bij de Inspectie en heeft de directie Oost-Vlaanderen reeds een 
onderzoek ingesteld. Er zal nogmaals hiervan een melding gedaan worden aan mevrouw Marie-
Rose Vervondel, technisch deskundige van de FOD WASO. 

 
• Ledenbijdrage vereniging 

 
Het secretariaat meldt dat nog één bedrijf nog steeds haar bijdrage niet betaald heeft voor de 
vereniging voor 2017. De betrokken onderneming die erkend dat ze een zakencijfer realiseert dat 
behoort tot de categorie III (zakencijfer van € 1.500.000 en meer) wil slechts een bijdrage betalen 
volgens categorie II (zakencijfer van € 250.000 tot € 1.500.000: € 1.500). De argumentatie van dit 
bedrijf die hierover reeds werd gecontacteerd door de voorzitter is dat andere bedrijven ook niet 
altijd correct betalen volgens hun zakencijfer in asbestverwijdering.  
 
Er wordt besloten om dit bedrijf nogmaals aan te schrijven en haar een laatste kans te geven om 
de bijdrage correct te betalen volgens haar zakencijfer.  

 
• Vergaderkalender 2018 

 
Volgende vergaderkalender voor 2018 wordt vastgelegd (afwisselend in het Novotel te Diegem en 
het verenigingsgebouw van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen te Antwerpen-CBPA): 
 
- dinsdag, 6 maart Novotel Diegem 
- dinsdag, 17 april statutaire algemene vergadering (gevolgd door diner in nog een te bepalen 

locatie)  
- dinsdag, 15 mei Novotel Diegem  
- dinsdag, 19 juni CBPA  
- dinsdag, 18 september Novotel Diegem  
- dinsdag, 16 oktober CBPA  
- dinsdag, 20 november Novotel Diegem  
- dinsdag, 18 december CBPA  
- dinsdag, 22 januari 2019 gevolgd door Nieuwjaarsreceptie CBPA 

------------------- 


