
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 16 oktober 2018 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV MOURIK) Voorzitter 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DEKEYSER (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 K. HEIJMANS (NV LIBRECO) 
mevrouw S. HEIJMANS (NV LIBRECO) 
de heren B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 J. VANELDEREN (NV SBMI) 
 J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (NV ACLAGRO) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (NV DDM) 
  D. LEEUWERCK (NV MRT MONUMENT) 
  R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
  B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO)   
 
  
AGENDA  
 
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 18 september 2018 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
 

2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij samen met Guy Coertjens  en Michel Fumière bij 
Constructiv een vergadering heeft gehad mbt de basisopleiding 32 uur met het oog deze te 
verbeteren en de daaraan gekoppelde certificering van personen die deze opleiding volgen. Op 
basis van de bestaande competentieprofielen van de asbestverwijderaar dient onze vereniging op 
korte termijn te beslissen wat precies vereist wordt.  Later zal ook de cursus worden aangepast 
aan de doelstellingen. Deze beroepscompetentieprofielen zijn opgesteld in beide landstalen.  
Later zal ook met Constructiv en de andere opleidingscentra onderhandeld worden  om  
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te bepalen wat de eindtermen zijn die in deze opleiding moeten opgenomen worden. Dit is 
voorzien voor 8 november e.k. Tijdens deze bijeenkomst zal gefinaliseerd worden welke 
competenties belangrijk zijn. 
 
In januari/februari e.k. zullen de eerste examentesten gebeuren.  De bedoeling is om tegen de 
paasvakantie 2019 alles concreet uitgewerkt te hebben. Uiteindelijk zal er een certificaat moeten 
komen met een uniek nummer dat consulteerbaar is in een database.  
 
Volgens de heer Alain Soetens van de FOD Welzijn op het Werk zijn er vervalste certificaten in 
omloop, dit heeft hij op werven vastgesteld. Vandaar dat ons systeem transparant moet zijn. De 
bedoeling is om te beginnen met de basisopleiding van 32 u en daarna uit te breiden naar de 8 u 
herhaling werfleiders en 8 u herhaling arbeiders. 
 
De heer Alain Soetens pleit ervoor om dit ook te voorzien voor de eenvoudige handelingen. Het is 
positief vast te stellen dat ook Constructiv wil meetrekken aan de kar.  
 
 

3. Campagne asbest Constructiv en Fedris 
 

Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s Fedris en het Sectoraal Fonds voor de Bouwsector 
Constructiv hebben onlangs een nationale sensibiliserings- en preventiecampagne over de 
blootstelling aan asbest gelanceerd.  
 
Via de campagne “Wees Alert voor Asbest” waarschuwen ze de bouwsector en particulieren voor 
de risico’s van het blootstellen aan asbest. Tegelijk willen beide organisaties met de campagne 
aantonen dat risico’s kunnen worden vermeden als op een correcte manier met asbesthoudende 
materialen wordt omgesprongen. Voor de campagne worden televisiespots getoond en worden 
algemene campagnefolders verspreid. Op de website www.alertvoorasbest.be vinden de 
doelgroepen concrete en praktische informatie. Deze campagne loopt tot eind augustus 2019. 
Minister De Block heeft € 550.000 subsidie voorzien. Er werd ook een app gelanceerd. De 
campagne werd alvast goed onthaald. Naast de VDAB en de vakbonden zijn ook 
verantwoordelijken van leveranciers van kledij en het Fonds voor Asbestslachtoffers betrokken. 
 
Ondertussen heeft Constructiv ook nog nieuwe infofiches opgesteld. Voorlopig zijn deze alleen in 
het Nederlands opgemaakt, later zullen ze ook naar het Frans vertaald worden. De heer Maarten 
Vanbuel overloopt kort de inhoud van deze fiches. Deze fiches werden alvast aan alle leden 
overgemaakt met het verzoek hun eventuele op –of aanmerkingen over te maken aan het 
secretariaat vóór vrijdag, 19 oktober e.k. 
 
Eén van de leden merkt op dat voor het ogenblik teveel publicaties “rondzwerven”. Hierdoor 
wordt de indruk gewekt dat iedereen alles mag doen.  
 
 
 
 

http://www.alertvoorasbest.be/
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Ivm Tracimat meldt de heer Maarten Vanbuel dat VAB reeds eerder om input werd gevraagd. Dit 
werd nog gerealiseerd door de vorige voorzitter Bob Rottiers. De heer Guy Coertjens zal de 
opleiding geven in het kader van Tracimat. Eén van de leden meldt ook dat diegenen die de 
inventarissen opmaken niet de werkmethoden mogen opleggen. Dit moet gebeuren door de 
aannemer. Volgens de heer Maarten Vanbuel is het  een probleem dat er geen opleiding bestaat 
voor het opmaken van inventarissen. Dit is een bezorgdheid van alle leden. 
 
Als vakvereniging lopen wij ver voorop. 
 
 

4. Werkgroep regelgeving 
 

De heer Luk De Knijf meldt dat er geen nieuws is op het niveau van de regelgeving. Er blijkt 
hiervoor geen draagkracht te zijn op het niveau van de politieke wereld. Men is bereid om te 
werken zonder de wetgeving aan te passen, enkel met nota’s, maar wat is de waarde hiervan? 
 
Hieromtrent wordt een uittreksel uit een lastenboek voor het project Schorenshof te Leuven 
geciteerd. In dit lastenboek wordt bij de uitvoering het volgende vermeld: “de bepalingen van 
artikel 03.01. zijn van toepassing. Het bestuur heeft contact opgenomen met de regionale directie 
van het Toezicht op het Welzijn op het Werk om te bepalen welke verwijderingsmethode moet 
toegepast worden. De dekvloer wordt onderschoten. Alle maatregelen van de methode van de 
hermetisch afgesloten zone worden genomen behalve de onderdruk, de metingen en de 
rooktesten. Het is technisch immers onmogelijk om de onderdrukzone te realiseren vanwege de 
grote stofontwikkeling die de filters onmiddellijk verstopt”.  
 
De vergadering is unaniem van oordeel dat hiertegen moet gereageerd worden. Het secretariaat 
wordt verzocht hiervoor het nodige te doen en aan alle leden een uittreksel uit het lastenboek 
over te maken via e-mail.  
 
 

5. Werkgroep afval 
 
De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat hier niets nieuws onder de zon is. Er is verder ook geen 
concrete informatie voor de firma OVMB. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij op een asbestcongres SGS werd benaderd door  over een 
vertegenwoordiger uit Nederland ivm het smelten van metalen met de asbest.  
 
De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat hij vanuit Rematt meer en meer de vraag krijgt om big bags 
(puinzakken) te verwerken. Dit is mogelijk, maar dan moet  het afval  wel dubbel verpakt zijn en 
intact toekomen.  
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6. Werkgroep PR 
 

Hierin verband meldt de heer Maarten Vanbuel het congres van SGS. 
 
Hij vermeldt ook dat de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) op 4 december ek een eerste 
asbestcongres organiseert in de Lamotsite te Mechelen. Dit congres kadert binnen het Actieplan 
Asbestafbouw van de Vlaamse regering.  
 
Het doelpubliek van dit asbestcongres zijn de bedrijven die inventariseren en de overheden en 
werkgevers.  
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij aanwezig zal zijn namens VAB. Ook OVAM en Constructiv 
hebben hun medewerking aan dit congres toegezegd. Deelname is gratis en staat open voor 
iedereen.  
 
De heer Maarten Vanbuel is nog niet zeker of hij hier ook zal moeten een voordracht geven.  
 

7. Normen voor binnenklimaat en blootstelling in openbare gebouwen 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat in het B.S. van 7 september ll het Besluit van 13 juli 2018 van 
de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Binnenmilieubesluit van 11 juni 
2014 en tot de opheffing van het Ministerieel Besluit van 16 maart 2006 tot vaststelling van het 
modelformulier en de procedure voor aanvragen van onderzoek van het binnenmilieu werd 
gepubliceerd. 
 
Het secretariaat wordt verzocht alle leden een kopie van dit besluit over te maken via e-mail. 
 
De heer Maarten Vanbuel licht beknopt dit besluit toe. 
 

8. Allerlei 
 
 Arbeidsovereenkomsten bepaalde duur 
 

De vraag wordt door één van de leden gesteld of voor asbestafbraak- en 
verwijderingswerkzaamheden ook werknemers mogen worden aangeworven die verbonden zijn 
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.  
 
In het door de Raad van State vernietigde KB van 4 mei 1999 werd bepaald dat dergelijke 
werkzaamheden alleen mochten toevertrouwd worden aan werknemers voor de ondernemingen 
die verbonden waren met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 
 
In het huidige KB van 28 maart 2007 is de voorwaarde van een arbeidscontract voor onbepaalde 
duur niet meer opgenomen. 
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De vraag zal gesteld worden aan mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD Welzijn op het 
Werk of de bedoelde werken nog mogen worden uitgevoerd door werknemers verbonden met 
een contract van bepaalde duur op voorwaarde dat in de regelgeving voorziene opleiding werd 
gevolgd. 

 
 Opmerking secretariaat 
 

In de regelgeving uitzendarbeid (KB van 15 december 2010 tot vaststelling van de maatregelen 
betreffende het Welzijn op het Werk van uitzendkrachten – B.S. van 28 december 2010 ed. 2) is 
expliciet opgenomen dat tewerkstelling van uitzendkrachten verboden is voor afbraak en 
verwijdering van asbest.  
 

 Tarieftoepassingen labo’s 
 
  

Eén van de leden merkt op dat niet alle labo’s de tarieven hebben verhoogd zoals werd vermeld 
op de vorige algemene vergadering van dinsdag, 18 september ll. 
 
Zo zou SGS deze tariefverhoging niet volgen. Er wordt besloten om hieromtrent de heer Alain 
Jeger van KIWA uit te nodigen   om een toelichting te geven op de volgende algemene 
vergadering van 20 november e.k. omtrent de tariefverhoging en de stand van zaken ivm de 
oprichting van een beroepsvereniging voor de labo’s.  
 
Het secretariaat wordt verzocht hiervoor het nodige te doen. 
 
 

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


