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AGENDA  
 
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 20 november 2018 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
In verband met de vraag of asbestverwijderingswerken mogen worden toevertrouwd aan 
werknemers die verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur wordt besloten 
om deze vraag nogmaals te herhalen aan mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD Welzijn op 
het Werk, directie Antwerpen. 
Gezien in het antwoord waarnaar verwezen werd niet uitdrukkelijk blijkt of contracten voor 
bepaalde duur al dan niet toegelaten zijn in de asbestsector. In het antwoord dat destijds (juli 
2007) werd ontvangen van de heer C. Deneve, directeur-generaal van de FOD Waso wordt alleen 
gesproken over arbeidsovereenkomsten voor een bepaald werk.  
 

2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 
De heer Guy Coertjens  informeert of er filmisch materiaal bestaat over asbestverwijderingswerken 
binnen de zone.  
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Er wordt ook verwezen naar een e-mailbericht van één van de leden waaruit blijkt dat de 
Confederatie Bouw West-Vlaanderen ook erkend is om asbestopleidingen te organiseren van 32 
uur. 
 
Eén van de leden suggereert om ook te onderzoeken hoe het zit met de opleidingen in Frankrijk.  
De heer Serge Jacquemain is bereid om het handboek dat in Frankrijk wordt gehanteerd over te 
maken aan de heer Guy Coertjens. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat men ondertussen bezig is met de herformulering van de 
competenties. Ook mevrouw Marie-Rose Vervondel en de heer Alain Soetens zijn hierbij 
betrokken. 
 
Ondertussen is de heer Guy Coertjens bezig met de cursus aan het herschrijven. Ook de organisatie 
Praxis en de heer Michel Fumière is hierbij betrokken. Na beraadt wordt besloten dat VAB zelf de 
cursus zal schrijven en deze ook in het bezit blijft van VAB. Er wordt ook een oproep gedaan aan de 
leden om de opleidingen voor hun werknemers te laten volgen in Geel en niet in West-Vlaanderen. 
 
De heer Guy Coertjens werd ook aangetrokken als lesgever voor Tecno Bouw.  
 
Constructiv wordt een soort examencommissie die de kar trekt van de competenties: wat moeten 
de mensen kennen en kunnen? Ook de FOD staat achter dit initiatief.  
 
Constructiv wordt gemachtigd om de certificaten af te leveren.  
 
Als VAB zijn wij partner in Tecno Bouw voor het gedeelte asbest. 
 

3. Werkgroep regelgeving 
 

De heer Luk De Knijf meldt dat er op het ontwerp van K.B. tot wijziging van titel 3 betreffende 
asbest van boek VI van de Codex over het Welzijn op het Werk opmerkingen kwamen van de heren 
Guy Coertjens en Dirk Vandekerkhof. Ook de heren Jan Verstrynge en Frederik De Medts zullen nog 
hun opmerkingen overmaken. Dit dient te gebeuren vóór 10 januari e.k. gezien de heer Maarten 
Vanbuel dan daarover een vergadering heeft bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid 
 (HUA). 
 

4. Werkgroep afval 
 

De heer Ruben Gevaert meldt dat de geplande bijeenkomst met OVMB uitgesteld is naar morgen. 
Op de volgende algemene vergadering  zal verslag worden uitgebracht over deze vergadering. 
 
Er wordt ook besloten dat de heer Dirk Vandekerkhof een voorstel zal maken over hoe de kwaliteit 
van de zakken eruit moet zien. 
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5. Werkgroep PR 

 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat op de TV-zender Canvas op zondag, 16 december ll een 
documentairereeks werd uitgezonden van Daniël Lambot over de strijd van individuen tegen een 
groeiende asbest-industrie onder de titel “Ademloos”.  
 
Het gaat over een reeks in drie episodes over een strijd van een regisseur die zijn vader heeft 
verloren die bij Eternit gewerkt heeft. De vergadering meent dat het goed is dat er zulke reeksen in 
de media komen. 
 
Uit recente persartikelen blijkt ook dat de piek van asbestslachtoffers nog moet komen in 2020. 
 

6. Bespreking eerste Vlaamse asbestcongres dd. 4 december ll 
 

De heer Maarten Vanbuel brengt verslag uit over het eerste Vlaams asbestcongres dat in 
samenwerking met de VCB en OVAM op 4 december ll werd georganiseerd. In Wallonië is nog geen 
dergelijk initiatief genomen. Namens onze vereniging waren een aantal leden aanwezig. Het geheel 
gaf een positieve indruk gezien de asbestproblematiek nog eens in de aandacht kwam. Er was ook 
een goede opkomst. De workshops werden echter door de aanwezige leden niet erg gewaardeerd.  
 
Er kwam ook naar voren dat er geen budgetten zijn voor handhaving. Er worden ook ernstige 
vragen door sommige leden gesteld bij het standpunt van OVAM.  
 
Er wordt betreurd dat onze beroepsvereniging niet betrokken was bij de organisatie, wetende dat 
er toch interessante gesprekspartners aanwezig waren (bv. de sociale 
huisvestingsmaatschappijen). 
 
Naar verluidt zal OVAM de Vlaamse  Woningpas gebruiken om op te treden. 
 
Volgens de vergadering moeten er nog meer accenten worden gelegd op de risico’s door de 
overheidsacties.  
 
De Vlaamse Confederatie Bouw had onze vereniging ook moeten naar voren schuiven. Al bij al is 
het een goed idee geweest dat de asbestsector in de kijker werd gezet door dit congres. VAB had 
zeker moeten betrokken geweest zijn bij het opstellen van de partijen die voor dergelijk congres 
zouden moeten worden uitgenodigd. Nu was er een overwicht van deelnemers uit de 
overheidsinstanties en de labo’s. 
 
De heer Maarten Vanbuel vraagt of er contact moet worden opgenomen met de grotere 
verzekeringsmaatchappijen om een contract te bekomen om ons beroep te verzekeren. Uit 
rondvraag blijkt dat hieraan geen onmiddellijke nood is. 
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7. Update nieuwe erkenningen 
 

De heer Maarten Vanbuel overloopt de bedrijven die recent erkend zijn geworden door de FOD 
Werk voor het verwijderen van asbest.  
 
De heer Maarten Vanbuel stelt voor om de bedrijven die recent erkend zijn geworden (maar niet in 
het laatste jaar) ook uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging die plaatsvindt 
op dinsdag, 22 januari 2019 om 17 u waardoor zij de gelegenheid krijgen om kennis te maken met 
onze beroepsvereniging.  
 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel van de heer Maarten Vanbuel en verzoekt het 
secretariaat hiervoor het nodige te doen. 
 

8. Allerlei, o.a. opvolging briefwisseling 
 
* Aangiften niet-reglementaire asbestverwijdering 
 

In verband met het project Schorenshof te Leuven werd nogmaals verduidelijkt aan de CVBA 
Dijledal dat het bestek in strijd is met de Codex Welzijn. 

 
* Dossier hellend vlak van Ronquières: antwoord van Alain Soetens 
 

De heer Serge Jacquemin meldt dat hij begin volgend jaar een ontwerp van antwoord zal 
formuleren op de brief van de heer Alain Soetens ivm het project hellend vlak van Ronquières. In 
dit verband wordt onze vereniging verweten dat de asbestverwijderaars geen inspanningen 
leveren voor een risicoanalyse. 
 
De heer Alain Soetens gebruikt deze opmerking meer en meer op de werven in Wallonië. De heer 
Alain Soetens wacht op een reactie van VAB. De heer Dirk Vandekerkhof suggereert dat de heer 
Philippe Hella (voorheen van de NV Areno) een risicoanalyse zou kunnen maken op basis van reële 
gegevens (zowel binnen als buiten de zone). De vergadering vraagt de heer Dirk Vandekerkhof of 
hij wil informeren bij de heer Philippe Hella of hij hiertoe bereid zou zijn. 

 
*  Asbestafbouwbeleid: brieven aan Waalse en Brusselse diensten 
 

Het secretariaat ontving een antwoord van de Minister van Leefmilieu van Wallonië, de heer Carlo 
Di Antonio. Uit dit antwoord blijkt dat de bevoegde Minister vindt dat de huidige wetgeving  inzake 
asbest voldoende is in Wallonië. 

 
* Meeting van asbestconcentratie in de lucht – aanpassing norm NBN T96-102/NBN T96-103 
 

Hieromtrent kwam nog geen antwoord. Het secretariaat wordt verzocht een herinnering te sturen 
aan de bevoegde overheid. 
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* BIM – IBGE: nieuwsbrieven 
 

Ook hierop kwam nog geen antwoord. Het secretariaat wordt verzocht aan BIM een herinnering te 
sturen. 

 
*  Ademluchtmaskers  
 

Zoals tijdens de vorige algemene vergadering werd besproken werd aan de organisatie Febelsafe 
gevraagd naar de  namen van fabrikanten en distributeurs die specifiek onafhankelijke 
ademluchtmaskers (niet met perslucht) produceren die kunnen gebruikt worden door arbeiders 
die ingezet worden om asbest te verwijderen. 
 
Op deze vraag kwam reeds een voorlopig antwoord.  
 
Van zodra de lijst volledig is zal aan de opgegeven fabrikanten worden gevraagd welke maskers zij 
voorstellen voor ons beroep en daarna zal een distributeur gezocht worden voor deze maskers.  
 
Er wordt ook aan de leden gevraagd met welk merk van masker zij in hun bedrijf werken.  

 
* Eén van de leden vraagt zich af of het K.B. van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest nog bestaat gezien de opname van de 
artikelen in de Codex Welzijn op het Werk. In dit verband wordt het secretariaat gevraagd om te 
informeren of het standaardmeldingsformulier dat moet gebruikt worden voor de werfmelding 
geen nieuwe benaming moet krijgen in het kader van de omzetting van het K.B. 16 maart 2006 in 
de Codex. Tevens dient de vraag gesteld te worden indien het K.B. van 16 maart 2006 is opgegeven 
of dit dan gevolgen heeft voor de erkenningen van de FOD Werk van de asbestverwijderaars. 
Concreet moeten in dit geval de erkenningen die dateren van vóór de Codex terug aangevraagd 
worden. 

 
* Eén van de leden heeft een vraag gekregen van het studiebureel Abesco hoe asbest in pleisterwerk 

moet verwijderd worden. Het antwoord van de vergadering is unaniem dat het in de zone moet 
gebeuren. 

 
* Eén van de leden klaagt aan dat het afleveren van milieuvergunningen door BIM zeer traag 

verloopt. De vergadering is van oordeel dat het maximaal 45 dagen zou mogen duren. Er wordt 
besloten om dit punt aan te kaarten bij BIM. 

 
* Datum volgende vergadering 
 
 De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag, 22 januari 2019 om 15 u en zal gevolgd 

worden om 17 u door een nieuwjaarsreceptie die de vereniging aan de leden aanbiedt. 
 
 

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


