
 
  

Verslag over de statutaire algemene vergadering van dinsdag, 17 april 2018 
 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (MOURIK NV) Voorzitter 
 J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
 M. BOTERDAELE (NV MAURICE WANTY) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  
 G. DEHAENE (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 M. FUMIERE (NV SBMI) 
 K. HEYMANS (NV LIBRECO) 
mevrouw S. HEYMANS (NV LIBRECO) 
de heren S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO)  
 J. VERSTRYNGE (NV ACLAGRO) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd : de heren M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
  L. DEKEYZER (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
  R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
  G. MARTENS (BVBA REDECO) 
  K. MARTENS (NV MARTENS DEMOLITION COMPANY) 
  J. SOETERS (BVBA ASBITECH) 
  N. VERDICKT (NV G+H MONTAGE) 
  R. VOSTERS (NV KOOLE)    Leden 
 
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 6 maart 2018 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Financieel verslag 2017 
 

De heer Maarten Vanbuel, voorzitter, licht het financieel verslag over 2017 toe. 
 
De heer Luk De Knijf heeft voorafgaand aan deze vergadering samen met de heer Joris De Fré de 
cijfers gecontroleerd. 
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De heer Maarten Vanbuel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende posten van de 
inkomsten en van de uitgaven.  
 
Het vermogen van de vereniging is in de loop van 2017 gedaald met € 13.972,89.  
 
De aanwezigen keuren het financieel verslag 2017 unaniem goed en verlenen kwijting aan de 
penningmeester en de bestuurders.  
 

3. Begroting 2018 
 
 De heer Maarten Vanbuel licht de begroting voor 2018 toe. 
 

De heer Maarten Vanbuel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende posten van de 
inkomsten en uitgaven.  
 
De begroting 2018 is negatief. De vereniging heeft echter voldoende reserves om deze uitgaven te 
dekken.  
 
In de begroting is aan de uitgavenzijde een kost certificering opleidingen optioneel opgenomen en 
dit ten bedrag van € 15.000.  
 
Er is namelijk een traject ingezet bij Constructiv om met verschillende certificerende instellingen 
samen te werken om de diploma’s mbt de asbestopleidingen te laten certificeren. De duurste 
optie is om te werken via Belac. In dit geval moet Constructiv dan geaudit worden. Dit brengt een 
eenmalige kost met zich mee van ongeveer € 15.000.  
 
Dit punt wordt verder besproken onder punt  7 werkgroepen – opleidingen.  
 
Na deze bemerkingen keuren de aanwezigen de begroting voor 2018 unaniem goed.  

 
4. Activiteitenverslag mei 2017 – april 2018 
 

De heer Maarten Vanbuel, Voorzitter, geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten en 
acties die de vereniging heeft ontplooid in de periode mei 2017 – april 2018. 
 
Er wordt melding gemaakt van: 
 
• Statutaire vergadering 25 mei 2017: bestuursverkiezingen 

o Alle uittredende bestuurders herbenoemd 
o Nieuwe ondervoorzitter Mohammed Al Morabet 

 
• Bestuursverkiezingen 30 januari 2018: 

o Nieuwe voorzitter: Maarten Vanbuel ipv Bob Rottiers 
o Nieuwe penningmeester: Luk De Knijf ipv Maarten Vanbuel 
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o Nieuwe bestuurder: Michel Fumière 
 
• Betrokkenheid van VAB in: 

o Versneld afbouwbeleid van Vlaams Gewest 
o Verplichte inventarissen 

 
• Pers: medewerking aan Eén-magazine PANO 
 
• Opleidingen:  

o diverse overlegvergaderingen met Constructiv – Tecno Bouw 
o geldigheidstermijn basiscursus 
o inhoud herhalingsopleiding werfleiders 

 
• Bespreking Nederlandse studie van de stichting Ascert en het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid mbt beschermingsfactor van de adembescherming 
 
• Ontspannende activiteit vereniging dd. 22 en 23 september 2017 Den Haag en 

Scheveningen 
 
• Toezegging tot deelname aan cao-werkgroep (over verloning en over campagne 

asbestverwijdering) asbest in het kader van het sectorakkoord voor de bouw 2017-2018 
 
• Bespreking vragenlijst Inbupro mbt leemtes KB 16 maart 2016 en besluit Brussels Gewest 10 

april 2008 
 
• Onderhandelingen met CASO en federatie dakdekkers 
 
• Nieuwe leden: Martens Demolition Company en SBMI 
 
• Voorstelling van nieuwe Codex Welzijn op het Werk 
 
• Medewerking aan studie van RDC Environment mbt milieu-gebeuren in Brussel 
 
• Samenstelling van lijst van VAB-leden die voor particulieren werken 
 
• Verwijdering zwarte lijm op chapes 
 
• Verwijdering asbestisolatie rond leidingen in gebouwen 
 
• Plan Horizon 2040 OVAM: meer handhaving 
 
• Medewerking aan studiedagen mbt de asbestproblematiek 

o SGS Belgium: klantenevent op 24 april 2018  
o Agoria: asbestforum op 26 april en 2 mei 2018 
o Studiedag BSOH (Belgische Vereniging voor Arbeidshygiëne) op 21 april 2017 
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• Voorstelling initiatief www.zakske.com 
 
• Medewerking aan voorbereiding campagne van Constructiv mbt asbestthema 
 
• Personencertificering ISO 17024 en de asbestopleidingen 

 
5. Bepaling bijdrage 2018 
 

Op de statutaire vergadering van 26 april 2004 werd besloten om de jaarlijkse bijdrage van de 
leden uit te drukken in functie van het zakencijfer in asbestverwijdering. 
 
Er wordt besloten om de bijdrage voor 2018 op hetzelfde niveau vast te leggen als voor 2017, met 
name:  
 

 Categorie I : zakencijfer van 0 tot € 250.000  €    350 
 Categorie II : zakencijfer van € 250.000 tot € 1.500.000 € 1.500 
 Categorie III : zakencijfer van € 1.500.000 en meer € 3.000 

 
Het secretariaat zal eerstdaags aan de leden van de vereniging vragen om hun omzetcijfers in 
asbestverwijdering in 2017 op te geven zodat daarna de leden kunnen worden uitgenodigd om 
hun lidmaatschapsbijdrage conform het zakencijfer dat zij in asbestverwijdering hebben 
opgegeven te betalen.  
 

6. Samenstelling werkgroepen 
 

Op de oproep om medewerking aan één van de volgende vier werkgroepen heeft het secretariaat 
volgende reacties ontvangen: 
 
A) Afval: Marc Boterdaele en Dirk Vandekerkhof 
B) Regelgeving (o.a. contacten met Confederatie Bouw en regionale overheden): Luk De Knijf en 

Maarten Vanbuel 
C) PR: niemand 
D) Opleidingen – persoonlijke –en collectieve beschermingsmiddelen – seminaries: Guy Coertjens 

– Michel Fumière – Maarten Vanbuel en Jan Wauters 
 

De heer Rob Vosters van de NV Koole heeft het secretariaat laten weten dat de heer Leonardo 
Vandewiele van de NV Koole ook bereid is aan één van de werkgroepen zijn medewerking te 
verlenen. 
 
De heer Maarten Vanbuel, voorzitter stelt vast dat er verschillende bedrijven nog niet hebben 
gereageerd op de oproep om kandidaat te zijn aan één van de werkgroepen. Hij vraagt aan het 
secretariaat om nogmaals de oproep aan de leden te versturen. Hij doet voornamelijk een oproep 
aan de Franstalige collega’s om ook hun medewerking aan één van de vier werkgroepen toe te 
zeggen.  
 
De werkgroepen zouden minstens tweemaal per jaar moeten samen komen.  
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7. Werkgroepen 
 

 Regelgeving  
 
Op dit vlak is er niets bijzonder te vermelden. 
 
 

 Afval 
 

De groep Eiffage zou op dat vlak een activiteit willen opstarten in de regio Gent. Volgens de heer 
Bruno Van den Breen is er nog niets operationeel. 
 

 PR 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat VAB samen met Constructiv fiches over asbest is aan het 
ontwikkelen. Constructiv doet namelijk een nationale campagne bij de werkgevers, vakbonden, 
preventieadviseurs en dit vanaf 1 september e.k. tot en met 1 juli 2019.  
 
Onze beroepsvereniging wil hier haar absolute steun aan verlenen. De vereniging moet achter de 
inhoud van de fiches staan.  
 
De fiches worden opgemaakt op drie niveaus: 
1. algemene infofiches; 
2. fiches specifiek voor de preventieadviseurs; 
3. fiches specifiek voor toolboxen voor personen die in contact komen met asbest. 

 
De heer Maarten Vanbuel overloopt alle fiches die op til staan.  
 
Alle leden hebben reeds de beschikbare fiches ter nalezing ontvangen met het verzoek 
opmerkingen aan het secretariaat over te maken. Alle fiches zullen zowel in het Nederlands als in 
het Frans worden opgestuurd. 
 
De fiches nogmaals rond worden gestuurd aan de leden om tegen de volgende algemene 
vergadering opmerkingen over te maken zodat deze dan op de vergadering kunnen worden 
besproken. Er zullen ook nog een reeks nieuwe foto’s ivm asbest gemaakt worden voor de fiches. 

 
 Opleidingen/PBM’s 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij op 5 april ll een vergadering heeft gehad met 
vertegenwoordigers van Constructiv om te zien of er een certificatieschema voor werknemers die 
deelnemen aan asbestverwijderingswerken kan worden ontwikkelt. Dit zal ook later besproken 
worden met de FOD Werk. 
 
Er is reeds vastgesteld geweest dat er certificaten worden nagemaakt. 
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Er zullen twee soorten examens worden ingericht. 
 
De examens zouden op twee manieren kunnen worden georganiseerd: 
 
1) volgens ISO 17024 idem als VCA personencertificatie. Het gaat hier om nogal een log systeem, 

geaudit door Belac. Aan deze manier is een kostprijs verbonden van ongeveer € 15.000. Wat 
de taal betreft is de werkgever vrij zijn werknemer in te schrijven in de Nederlandstalige of 
Franstalige cursus. De kandidaat bepaalt de taal in welke hij het examen wil afleggen 
(Nederlands of Frans); 

2) de light versie. Het betreft een personencertificatie zoals deze nu ook van toepassing is voor 
de betonmixchauffeurs. 

 
Met Constructiv moet overeengekomen dat de opleiding moet voldoen aan welbepaalde eisen. 
De kost hiervan bedraagt ongeveer € 5.000 euro. 
 
Bedoeling is om hiermee rond te zijn tegen midden 2019. Indien gekozen wordt voor de light 
versie zal er tegen begin volgend jaar kunnen zijn.  
 
Er ontstaat hieromtrent een geanimeerde discussie. De grote vraag die zich stelt is hoe de 
wetgever hiermee zal omgaan. In dit verband wordt gemeld dat er nog een overleg met FOD 
Waso is gepland.  
 
Het is de bedoeling dat Constructiv zou gemachtigd wordt bepaalde certificaten uit te schrijven. 
Andere organisatie zouden het ook mogen doen maar dan is dit niet gewaarborgd. Het extra werk 
die voorzien is voor Constructiv bij de optie keuze ISO 17024 zal moeten vergoed worden.  
 
Er wordt besloten om nog geen keuze te maken tussen de ISO 17024 procedure en de lightversie 
maar af te wachten wat het standpunt hieromtrent is van de FOD Waso. 
 

8. Ontspannende activiteit vereniging dd. 13 – 14 en 15 september 2018 
 

Voor deze geplande ontspannende activiteit met als bestemming Parijs heeft mevrouw Annemie 
Vander Kuylen van de Confederatie Bouw bij de reisagent BTS Antwerpen. De heer Maarten 
Vanbuel overloopt het programma: 
 
 donderdag, 13 september 2018: vertrek met de trein Thalys naar Parijs en een bezoek aan de 

Asbestbeurs; 
 vrijdag, 14 september 2018: een verrassingstoer door Parijs gekoppeld aan een picknick als 

alternatief indien de weersomstandigheden minder goed zijn: een bezoek aan het museum 
Louvre. ’s Avonds een bezoek aan de Eiffeltoren bij zonsondergang; 

 zaterdag, 15 september 2018: in de voormiddag een bezoek aan de Opera van Parijs en daarna 
een lunch om het weekend af te sluiten. Daarna zijn de deelnemers vrij om naar huis te gaan 
of om op eigen kracht verder Parijs te bezoeken.  
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Voor deze reis is een budget voorzien van € 20.000 op basis van een 20-tal deelnemers. Zoals 
reeds eerder besproken kunnen 2 personen aan dit bezoek gratis deelnemen (inclusief 2 
overnachtingen, de lunches en diners  en het vervoer naar Parijs inbegrepen). In het budget zijn 
13 kamers en 25 tickets voor de Thalys naar Parijs begrepen. 

 
De heer Maarten Vanbuel wenst tegen de vergadering van 19 juni wie ons zal vergezellen naar 
Parijs. 

 
9. Toekomstvisie asbestafbouwbeleid OVAM in Vlaanderen 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat de heer Sven De Mulder gemandateerd werd door Minister 
Schauvlieghe om een asbestafbouwbeleid in Vlaanderen te creëren.  
 
Er worden twee mijlpalen opgesteld 2030 en 2040. Naar verluidt zou de timing reeds met twee 
jaar opgeschoven worden. 

 
Bij het verslag van deze vergadering zal een powerpointpresentatie over het asbestafbouwbeleid 
worden gevoegd.  

 
10. Allerlei 
 
*  Asbest – pleisterwerk 
 

Eén van de belangrijkste toepassing die er bij is gekomen is asbest in pleisterwerk. De heer 
Maarten Vanbuel overloopt de resultaten van de analyse pleisterwerk in gebouwen van de stad 
Gent. Er blijkt hieromtrent nog een grote markt te zijn, aldus de heer Maarten Vanbuel. 
 
De heer Geert Dehaene, commercieel directeur van de NV Viabuild en NV Viabuild Special 
Services wordt voorgesteld. Hij volgt de heer Bob Rottiers op als commercieel directeur van de NV 
Viabuild en de NV Viabuild Special Services. De heer Luk De Keyser zal het operationele 
waarnemen bij de NV Viabuild en NV Viabuild Special Services. 
 

 
*  Aanvraag om toetreding bij VAB 
 

Het secretariaat heeft een aanvraag om toetreding ontvangen van de BVBA Asbest Cleaning 
Services uit Leopoldsburg. Dit bedrijf zal worden uitgenodigd op de volgende algemene 
vergadering  van dinsdag, 15 mei e.k. in hotel Novotel te Diegem om haar kandidatuur toe te 
lichten. 



 

 8 

 
 
*  Basisopleiding 32 uur asbestverwijdering: taal 
 

Eén van de leden heeft opgemerkt dat er cursisten zijn dat de basisopleiding 32 uur asbest 
verwijderen volgen die de Nederlandse taal niet machtig zijn om de cursus te volgen en die zelfs 
ook het Engels amper verstaan. Dit stemt niet overeen met de voorwaarden die verbonden zijn 
aan de opleiding. Er wordt vastgesteld dat in de wetgeving hierrond niets vermeld wordt. Het 
wordt hoog tijd dat dit wordt besproken met de FOD WASO. De heer Maarten Vanbuel zal 
hiervoor het nodige doen.  
 

* De NV Inbupro heeft tijdens informele contacten met leden gevraagd of er terug een onderhoud 
kan plaatsvinden met de nieuwe voorzitter.  

 
 
 

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


