
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 15 mei 2018 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV MOURIK) Voorzitter 
 M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 G. DE HAENE (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KEYSER (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
mevrouw S. HEYMANS (NV LIBRECO) 
de heren B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
  
 
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (NV DDM) 
  L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
  D. LEEUWERCK (MRT MONUMENT) 
  M. FUMIERE (SA SBMI) 
  G. MARTENS (SPRL REDECO) 
  K. MARTENS (MARTENS DEMOLOTION COMPANY NV) 
  J. SOETERS (BVBA ASBITECH) 
  B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige statutaire algemene vergadering dd. 17 april 2018 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat de vereniging een aanvraag heeft ontvangen om toetreding 
tot de beroepsvereniging van de BVBA Asbest Cleaning Services uit Leopoldsburg. De heren Wim 
Van Pée en Werner Willemoons, zaakvoerders zijn aanwezig op de vergadering om hun 
kandidatuur toe te lichten. 
 
Dit bedrijf werd vorig jaar opgericht en heeft begin augustus 2017 haar erkenning als 
asbestverwijderaar van de FOD ontvangen. 
Het bedrijf was eerst actief in het ontmossen van daken. Het bedrijf telt drie zaakvoerders en 
heeft 7 arbeiders. Begin mei e.k. komen er nog 4 arbeiders bij. Het bedrijf is voornamelijk 
werkzaam in de regio Antwerpen en een deel van de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant.  
Het bedrijf heeft reeds een aantal saneringsprojecten achter de rug. 
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Het bedrijf werkt ook voor particulieren en dit in de regio Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg. 
 
De BVBA Asbest Cleaning Services wenst met een vier tot vijftal ploegen te werken en dit zowel 
voor openbare als private opdrachtgevers. De heer Wim Van Pée is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en de heer Werner Willemoons behandelt het administratieve en het juridische luik.  
 
De heren Wim Van Pée en Werner Willemoons worden bedankt voor hun toelichting. 
 
Na beraad  beslist de vergadering de BVBA Asbest Cleaning Services als lid te aanvaarden.  
 

2. Werkgroepen – oproep deelname en actualisering samenstelling 
 

Alle aanwezigen ontvangen een overzicht van de samenstelling van de werkgroepen die werd 
opgemaakt na de oproep tot deelname aan deze werkgroepen. 
 
De samenstelling ziet er als volgt uit: 
 

 
 
AFVAL 
De werkgroep wordt geleid door 
Koenraad Heymans 
 

Marc Boterdaele 
Koenraad Heymans 
Dirk Vandekerkhof 

 
REGELGEVING 
De werkgroep wordt geleid door de heer 
Luk De Knijf 
 
 

Luk De Knijf 
Dirk Leeuwerck 
Leonardo Van de Wiele 

 
PR 
 
 

Maarten Vanbuel 

 
OPLEIDINGEN – PBM’S 
De werkgroep wordt geleid door Guy 
Coertjens 
 
 

Guy Coertjens 
Michel Fumière 
Maarten Vanbuel 
Jan Wauters 

 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat het de bedoeling is dat de werkgroepen minstens tweemaal 
per jaar samenkomen. 
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3. Werkgroep Regelgeving 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij een vergadering heeft gehad met mevrouw Kaatje 
Haelterman van Construtec, een afgevaardigde van Abesco, de heer Maarten Aerts van Tecno 
Bouw en de verantwoordelijke opleidingen en de heer Michel Fumière van de NV SBMI. 
 
 Vanaf september zal er een vergadering met de FOD WASO plaatsvinden teneinde na te gaan wat 
er verwacht wordt wat in de cursussen asbestopleiding moet opgenomen worden.  
 
In verband met de personencertificering en de asbestopleidingen heeft de heer Maarten Vanbuel 
een onderhoud gehad met mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD WASO, afdeling 
Antwerpen. Zij heeft de heer Maarten Vanbuel gemeld dat de FOD WASO niet bevoegd is om daar 
een oordeel over te vellen. Zij is wel bereid om samen met de VAB ons idee naar de Hoge Raad 
voor Preventie en Bescherming op het Werk te verdedigen. Indien de Hoge Raad de 
personencertificering en de asbestopleidingen goedkeurt heeft dit bijna dezelfde binden als een 
wet. De vraag die zich stelt is hoe de kwaliteit van de asbestopleidingen kan bewaakt worden. 
Hiervoor wordt verwezen naar het precedent van de VCA examens die nu via een tablet gebeuren 
met willekeurige vragen. De PC heeft onmiddellijk de resultaten voor de theoretische proef. 
 
Voor wat de asbestopleidingen betreft zouden er twee examinatoren moeten gevonden worden 
om een praktisch examen uit te werken (bv. couveusezakmethode). Om van een kandidaat een 
degelijke test af te nemen is een half uur à 45 minuten nodig. Wij als VAB moeten bepalen wat de 
praktische competenties moeten zijn. Dit zal een taak zijn van de werkgroep om dit te bepalen. 
Aan de 32 uur basisopleiding en de 8 uur herhalingsopleiding zal voorlopig niets gewijzigd worden. 
Voor de eenvoudige handelingen moet een jaarlijkse opleiding extern gevolgd worden. Wat de 
taal betreft is het aan de deelnemer die de keuze bepaalt: Nederlands of Frans. Het is ook de 
keuze van die taal die bepalend is voor het examen. Een vertaling naar een andere taal in het 
examen behoort tot de mogelijkheden. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat de vereniging ook een schrijven heeft ontvangen van 
Constructiv waarin bevestigd wordt dat onze vraag om personencertificering ISO 17024 en de 
asbestopleidingen zal worden voorgelegd aan het eerstvolgende beheerscomité van Constructiv 
Building on People dat plaatsvindt op 12 juni e.k.  

 
4. Werkgroep Afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat er een derde verwerker om ongebonden asbestafval te 
verwerken op de markt zal komen. 
 



 

 4 

 
5. Werkgroep PR 

 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij de voorbije weken een voordracht heeft gehouden over 
de asbestproblematiek voor SGS, voor BEWAG en voor AGORIA (in de regio Antwerpen en de 
regio Oost-Vlaanderen). 
 

6. Werkgroep Opleidingen/PBM’s  
 
Zie hoger. 
 

7. Constructiv – fiches over asbest 
 

Op de vraag aan de leden naar opmerkingen  over de fiches die Constructiv over asbest heeft 
ontwikkeld heeft het secretariaat reacties ontvangen van de heren Guy Coertjens en Dirk 
Vandekerkhof. 
 
De heer Maarten Vanbuel overloopt met de leden deze opmerkingen en tevens zijn bemerkingen.  
 
De vereniging is voorstander van deze fiches maar wenst toch een nuance te brengen in de 
inhoud van deze fiches. 
 
 Fiche regelgeving. 

 
In deze fiche moet de regelgeving van de drie gewesten duidelijk naar voren komen: 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel Hoofdstad. De inhoud van sommige van deze fiches is 
gedateerd, gezien de wetgeving slechts tot 2014 wordt vermeld. 
 
De heer Dirk Vandekerkhof vraagt of deze fiches door de FOD Waso kunnen bekeken worden. 
De heer Maarten Vanbuel bevestigt dat dit zal gebeuren. Ook OVAM zal deze nakijken. Voor 
Wallonië zal dit via de heer Michel Fumière gebeuren. Voor het gewest Brussel via BIM. 

 
 Fiche eenvoudige handelingen 

 
Deze fiche mag alleen afbeeldingen met eenvoudige handelingen bevatten. De foto’s moeten 
nog beter, helder en transparanter zijn. Er moet ook aandacht geschonken worden aan de 
PBM’s. Er wordt ook geen melding gemaakt van de containerbags. 

 
 Preventiefiche herkenningsmethode asbest 

 
Er werd geadviseerd om zowel bij de KIWA groep als bij de Abesco groep  een luisterend oor 
te leggen. Er zal gevraagd worden om de determinatietabel te verwijderen. Wat in de fiche 
mag opgenomen worden is de test waar men op de eenvoudige manier kan ontdekken of iets 
asbest bevat. 
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 Preventiefiche: minder gekende toepassingen van asbest 

 
Er zal gevraagd worden om ook geen foto’s van het internet te halen ivm de auteursrechten. 
Mogelijks zullen enkele leden gecontacteerd worden om foto’s hiervoor te leveren. 

 
 Preventiefiche: meting van de concentratie asbestvezels op de werkplaats 

 
  Dit zal aan een labo (vb Abesco) gegeven worden.  
 

 BPM’s 
 
  De foto’s hieromtrent zijn niet altijd even consequent geplaatst.  
 
Een fiche over de couveusezakmethode en de hermetische zone dient niet opgemaakt worden want 
deze methodes mogen alleen gebruikt worden door erkende ondernemingen waarvan verondersteld 
wordt dat zij deze wetgeving kennen. 
 
De heer Marc Boterdaele pleit ervoor om toch een fiche te maken over het gebruik van de 
couveusezak voor particulieren. De heer Maarten Vanbuel zal nagaan of er hier iets mogelijk is met 
OVAM. 

 
De heer Maarten Vanbuel herhaalt nog even dat de fiches bedoelt zijn voor bedrijven, 
preventieadviseurs. Voor particulieren wordt er beter samengewerkt met OVAM en de Vlaamse en 
Waalse tegenhanger. 

 
Er zal nog gevraagd worden aan Constructiv voor een finale nalezing vooraleer de fiches in druk gaan.  
 
8. Procedure bij aangifte niet-reglementaire asbestverwijdering 
 

Dit punt werd op de agenda geplaatst naar aanleiding van de melding van één van de leden 
omtrent een werf waar de asbestverwijdering niet krachtens de regelgeving is gebeurt. Het 
betrokken lid heeft de FOD WASO  en de leefmilieu – inspectie hiervan reeds op de hoogte 
gebracht.  
 
De heer Maarten Vanbuel heeft een scenario opgesteld die moet gevolgd worden in dergelijke 
gevallen:  
 
Stap 1: klacht neerleggen bij de lokale politie en kopie proces-verbaal opvragen 
Stap 2: kopie proces-verbaal overmaken aan bevoegde regionale afdeling van milieu-inspectie 
Stap 3: kopie PV overmaken aan FOD WASO 
Stap 4: inbreuk melden bij de vereniging. 
 
Alle leden ontvangen een door het secretariaat opgemaakt overzicht met de verschillende 
contactgegevens van de milieuinspectie en van de regionale afdelingen van de FOD WASO. 
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De heer Maarten Vanbuel meldt dat de FOD prioriteit maakt van  dergelijke risico activiteiten. In 
het concrete geval dat door één van de leden werd aangehaald is ondertussen reeds een 
onderzoek geopend.  

 
9. 30-jarig bestaan VAB 2018 – bezoek Asbestbeurs Parijs – 13-15 september 2018 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat de leden eerstdaags een uitnodiging zullen ontvangen voor 
het bezoek dat de vereniging brengt in het kader van het 30-jarig bestaan van onze vereniging aan 
de Asbestbeurs te Parijs van 13-15 september 2018.  
 
Inschrijvingen voor dit bezoek dienen ten laatste tegen 3 juni het secretariaat bereikt te hebben.  
 

10. Allerlei 
 

 Omzetcijfer asbest 2017 – jaarlijkse bijdrage voor 2018 
 

De heer Wim Bogaert meldt dat hij nog niet alle omzetcijfers heeft ontvangen van de leden 
teneinde de jaarlijkse bijdrage voor 2018 te kunnen vastleggen. De heer Maarten Vanbuel 
verzoekt de leden hiervoor onverwijld het nodige te doen. 
 

 Tewerkstelling via een IBO in de asbestsector 
 

Op de vraag aan mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD Waso, directie Antwerpen, op de 
vraag of bedrijven medewerkers mogen tewerkstellen in de asbestsector met een individuele 
beroepsopleiding in de onderneming (IBO-contract) kwam het volgende antwoord. Er zijn geen 
bezwaren tegen het tewerkstellen van werklozen met een IBO-contract in de asbestsector 
voor zover voldaan is aan de eisen van de welzijnsreglementering oplegt tijdens de duur van 
het IBO-contract, zoals o.a. 
- de voorafgaande gezondheidsbeoordeling; 
- het volgen van een passende opleiding; 
- het krijgen/dragen van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 
alvorens te starten met de werkzaamheden waarbij hij kan blootgesteld worden aan asbest, 
zoals vereist in titel 3 van boek VI van de Codex over het Welzijn op het Werk. 
 
 

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


