
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 18 september 2018 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV MOURIK) Voorzitter 
 M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
 M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 G. DEHAENE (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT MONUMENT) 
 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) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (NV DDM) 
  L. DEKEYSER (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
  L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
  J. SOETERS (BVBA ASBITECH)   
  R. VOSTERS (NV KOOLE) 
  J. WAUTERS (NV RENOTEC) 
 
   
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige statutaire algemene vergadering dd. 19 juni 2018 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 
Op verzoek van VAB is de heer Guy Coertjens de asbest basisopleiding 32 uur in het Nederlands 
gaan volgen bij BEMT te Geel. 
 
De heer Guy Coertjens heeft op basis van de gevolgde opleiding twee vragen geformuleerd voor 
de leden.  
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Op de vraag of bij de opbouw van het containment de kandidaten volgende PBM’s bij zich dienen 
te hebben en daadwerkelijk te dragen wordt unaniem geantwoord dat zij een helm, 
veiligheidsbril, overall, handschoenen en veiligheidsschoenen dienen bij te hebben en 
daadwerkelijk te dragen.  
 
Tijdens de opleiding bleek dat 1 op 2 cursisten hiermee niet in orde was. Dit zal in het vervolg 
beter moeten aangekondigd worden door de organisatie. 
 
Op vraag 2 of een kandidaat zijn fittest mag uitvoeren met een baard wordt unaniem geantwoord 
dat de kandidaten geen fittest mogen uitvoeren met een volle baard.  
 
Beide antwoorden zullen aan Tecno Bouw worden overgemaakt. 
 
Op 12 oktober e.k. is er bij Constructiv een vergadering om de opleidingen in Vlaanderen en 
Wallonië te equilibreren.  
 
De heer Michel Fumière meldt dat de 32 u asbestopleiding ook in Wallonië zal herzien worden. 
Hiervoor zal vooraf overlegd worden met de heer Guy Coertjens. 
 

3. Samenwerkingscharter campagne Asbest Constructiv en Fedris 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat op 25 september e.k. de campagne wordt gelanceerd tegen 
blootstelling aan het asbest die door Constructiv en Fedris wordt gevoerd en waar onze vereniging 
zich achter schaart.  
 
Deze campagne richt zich naar alle bouwberoepen. 
 
Tijdens dit evenement zijn ook twee asbestverwijderaars gevraagd in vol ornaat, één 
Nederlandstalige en één Franstalige. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt vernomen te hebben uit het persbericht van Maggy De Block dat 
zij € 150.000 heeft vrijgemaakt voor het asbestfonds in het kader van een preventiecampagne. 
 
Alle leden hebben ondertussen ook tweemaal de mogelijkheid gehad om de fiches die Constructiv 
heeft opgesteld na te lezen. 
 

4. Asbestafbouwbeleid voor Vlaanderen 
 
Alle leden hebben via e-mail de link ontvangen naar het ontwerp van decreet mbt het 
asbestafbouwbeleid voor Vlaanderen. Dit beleid heeft enkele betrekking op Vlaanderen en niet 
op Wallonië en Brussel. 
 
De bedoeling van Minister Joke Schauvliege is om Vlaanderen tegen 2032 asbestvrij te krijgen. Het 
heeft betrekking op alles wat niet gebonden asbest is. Voor de gebonden asbest is 2042 
vooropgesteld.  
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Er komt tegen 2025 een Vlaamse woningpas. Bij elke overdracht van een gebouw zal er een 
asbestinventaris moeten kunnen voorgelegd worden. (voor alle bouwvergunningen afgeleverd 
vóór 1 januari 2002).  
 
 
Bedrijven die asbestinventarissen maken krijgen dus veel werk. De sector van de 
asbestverwijderaars zal dan volgen. 
 
De regio Brussel zal mogelijks ook Vlaanderen volgen in verband met de inventarissen. 
 
Er zal vanuit de vereniging een brief worden gericht aan de tegenhangers van de bevoegde 
overheidsdienst in Vlaanderen met de vraag of er ook gelijkaardige initiatieven zullen komen in 
Brussel en Wallonië . 

  
5. Werkgroep regelgeving 

 
Daar de voorzitter van deze werkgroep Luk De Knijf niet aanwezig is wordt dit punt niet 
besproken. 
 

6. Werkgroep afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat hieromtrent geen bijzonder nieuws te vermelden is. De 
heer Dirk Vandekerkhof heeft reeds overlegd met de heer Koen Librecht. 
Naar verluidt zou de firma OVMB ook starten met een installatie. 

 
Er wordt de vraag gesteld of enkele leden van onze vereniging ook geen lid moeten worden van 
de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM).  
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij reeds via zijn werkgever Mourik lid is van FEBEM. 
 

7. Werkgroep PR 
 

Er wordt besloten dat de contactpersoon voor de pers de heer Maarten Vanbuel wordt. 
 
8. Evaluatie bezoek asbestbeurs Parijs dd. 13-15 september 2018 
 

De heer Maarten Vanbuel hecht eraan de heer Guillaume Martens van Redebat nogmaals van 
harte te bedanken voor de uitnodiging voor de drink op de asbestbeurs. 

 
Het programma werd door de deelnemers gesmaakt. Volgend jaar zal er terug een ontspannende 
activiteit worden georganiseerd. 

 
 
 
 



 

 4 

 
 
9. Vergaderdata 2019 
 

In 2019 zullen op de onderstaande data vergaderingen van VAB worden belegd:  
 
 dinsdag, 22 januari 2019 te Antwerpen + nieuwjaarsdrink 
 dinsdag, 19 februari 2019 te Diegem Novotel 
 dinsdag, 19 maart 2019 te Antwerpen 
 dinsdag, 23 april 2019 – regio Brussel 
 dinsdag, 21 mei 2019 te Antwerpen 
 dinsdag, 18 juni 2019 te Diegem Novotel 
 dinsdag, 17 september 2019 te Antwerpen 
 dinsdag, 15 oktober 2019 te Diegem Novotel 
 dinsdag, 19 november 2019 te Antwerpen 
 dinsdag, 17 december 2019 te Diegem Novotel 
 
Die gaan telkens door van 12 u tot 14 u, behalve de vergadering van 22 januari om 15 gevolgd 
door een nieuwjaarsdrink en die van 23 april die de statutaire vergadering is die zal starten om 15 
u in een nog vast te leggen locatie gevolgd door een diner. 
 
Voor de locatie voor de statutaire algemene vergadering van 23 april e.k. stelt de heer Maarten 
Vanbuel Auberge Napoleon te Meise voor. 
 

 
10. Allerlei 

 
 Werken aan bruggen met asbesthoudende coatings 
 

Dit werd ook reeds besproken tijdens de vorige algemene vergadering. Het gaat om een opdracht 
van 10.000 m² schilderwerken met asbest. De asbestinventaris is toegevoegd. Er is echter geen 
methodiek voorgeschreven. Probleem is dat men de werken laat uitvoeren door bedrijven die 
geen erkenning hebben om asbest te mogen verwijderen (in open lucht). Het betreft hier geen 
interventie maar een aanzienlijke hoeveelheid. 
 
De werken zijn reeds gestart. 
 
Er zal een brief worden gestuurd aan de heer Soetens van de FOD Waso uit Wallonië. 
 
De heer Jan Verstrynge zal een ontwerp van brief voorbereiden. Het betreft hier werken in open 
lucht en in een zone waar regelmatig festiviteiten worden georganiseerd. De vrees bestaat indien 
hier niets tegen ondernomen wordt dat dezelfde weg wordt opgegaan als bij de zwarte lijm.  
 
Enkele leden kaarten ook nog enkele aankondigen van oneerlijke concurrentie aan. De heer 
Maarten Vanbuel vraagt deze aan het secretariaat over te maken zodat daar op de gepaste wijze 
kan tegen worden gereageerd bij de bevoegde inspectiediensten. 
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 BIM – IBGE – kopie van briefwisseling aan het toezicht welzijn op het werk 
 

Eén van de leden kaart aan dat de heer Emmanuel Hellin van IBGE-BIM van de elektronische 
briefwisseling waarin hij opmerkingen maakt over asbestsporen die worden achtergelaten op de 
werven, systematisch ook een kopie stuurt aan de heer Soetens van het Toezicht Welzijn op het 
Werk. Ook andere leden delen deze ervaring. 
 
 
 
Probleem is dat de heer Soetens niet kan oordelen over de situatie uitsluitend op basis van de 
email die door de heer Emmanuel Hellin werd verzonden. De vraag die hierbij wordt gesteld is wie 
verantwoordelijk is wanneer de werken worden geïnspecteerd na de uren. Er zal hieromtrent een 
brief worden gestuurd aan de heer B. Willocx, directeur van de afdeling vergunningen en 
partnerschappen van BIM – IBGE.  

 
 Verhoging prijzen labo’s 
 

Verschillende leden hebben vastgesteld dat bepaalde labo’s hun prijzen vanaf heden met 12 % 
hebben verhoogd. Dit zou zowel toegepast worden door zowel Vlaamse als Waalse labo’s. De 
heer Maarten Vanbuel meldt dat vijf labo’s zich zouden gaan verenigen. VAB heeft gevraagd om 
een gesprekspartner te kunnen zijn van deze nieuwe vereniging. Als vakvereniging staan we 
samen sterker als ook de labo’s zich gaan verenigingen. Deze prijsstijging houdt ook verband met 
de vraag die door de vereniging aan de FOD Waso is gesteld in verband met de norm NBNT96–
102/NBNT96-103 om deze te herzien op vlak van een aantal velden dat geteld mag worden door 
analysten van erkende laboratoria voor luchtmetingen. 
 
Op onze vraag kwam reeds een bevestiging van goede ontvangst. Deze vraag werd ingeschreven 
bij de algemene directie humanisering afdeling normen welzijn op het werk. Het dossier wordt 
beheerd door mevrouw Linda Wauters, adviseur en zal zo snel mogelijk behandeld worden.  

 
 Juridische waarde van de nieuwsbrieven van BIM – IBGE 
 

Er wordt vastgesteld dat bepaalde bedrijven deze nieuwsbrieven krijgen en andere weer niet. De 
vraag is wat de waarde van dergelijke nieuwsbrieven is. Is dit wet of zijn het slechts voorstellen? 
Hoe moet hiermee rekening worden gehouden? Wie zal de bijkomende kosten betalen die uit 
deze voorschriften voortvloeien? In bepaalde vergunningen wordt ook vermeld dat er een 
coördinator moet worden aangesteld. Eén van de leden zal een kopie van een dergelijke 
vergunning aan het secretariaat overmaken. Er zal gevraagd worden aan BIM IBGE in welke 
gevallen dergelijke coördinator moet worden aangesteld (vanaf welke grootte).  
 

 De heer Jurgen Vanelderen van de NV SBMI stelt zich voor.  
 
Dit gebeurt ook door de heer Jo Van Pee van de BVBA Asbest Cleaning Services. Er wordt gemeld 
dat de heer Willemoons ondertussen de firma Asbest Cleaning Services heeft verlaten om zelf een 
bedrijf op te starten. 
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 Bevoegdheid Paritair Comité 
 

Eén van de leden meldt dat de bedrijven van de groep XL (NV General Industrial Assistance 
Cataro, de NV Caro Maintenance en de BVBA Isotoit – Renopente BVBA) allen over een erkenning 
beschikken van de FOD Werk om asbest te verwijderen maar personeel tewerkstellen dat 
ressorteert onder het Paritair Comité voor het schoonmaakbedrijf nr. 121. Nochtans is 
asbestverwijdering een activiteit dat ressorteert onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf 
nr. 124.  
 
Daar het PC 124 hogere lonen kent en hogere sociale bijdragen gaat het hier om 
concurrentievervalsing.  
 
De heer Wim Bogaert meldt dat de BVBA Isotoit – Renopente wel degelijk ressorteert onder het 
PC 124. 
 
In verband met de NV General Industrial Assistance Cataro (GIA Cataro) meldt de heer Wim 
Bogaert dat begin 2014 vanuit de vereniging een onderzoek werd gevraagd bij de Inspectie van de 
Sociale Wetten naar het bevoegde Paritair Comité voor dit bedrijf. De heer Wim Bogaert meldt 
dat onderneming ondertussen een definitieve erkenning heeft in de klasse 4 ondercategorieën D4 
(asbestverwijdering). Hiervoor heeft de firma werkreferenties moeten voorleggen van minimum 
€ 70.000.  
 
Uit het onderzoek bij de bevoegde Inspectie van de Sociale Wetten te Gent is toen gebleken dat 
de NV Gia Cataro haar personeel mag tewerkstellen onder het PC voor de schoonmaak. 
 
 De heer Wim Bogaert meldt dat de inspectie vermoedelijk haar beslissing baseert op het principe 
aan welke activiteit een werknemer de meeste arbeidstijd besteedt. Indien de werknemer de 
meeste arbeidstijd besteedt aan schoonmaakactiviteiten, valt de werknemer onder het PC 121 
(schoonmaak). Indien de werknemer, daarentegen de meeste arbeidstijd besteedt aan de 
asbestverwijdering valt die onder het PC 124 (bouw).  
 
De vergadering vraagt aan het secretariaat om nogmaals een onderzoek te vragen aan de 
bevoegde inspectie van de sociale wetten met de vraag om haar onderzoek te baseren op de 
blootstellingsregisters die moeten worden bijgehouden worden voor alle personeelsleden die 
asbest verwijderen. 

 
 Aanvragen om toetreding tot de beroepsvereniging 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij aanvragen heeft ontvangen van de volgende bedrijven 
voor aansluiting bij de beroepsvereniging: 
 
 NV Asbest Care uit Beringen; 
 MN Environnement uit Frankrijk; 
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De NV Asbest Care zal worden uitgenodigd om zijn kandidatuur te stellen en deze te komen 
toelichten op een volgende algemene vergadering. 
 
Voor wat de NV MN Environnement betreft wordt vastgesteld dat zolang dit bedrijf geen 
erkenning heeft van de FOD Werk om asbest te verwijderen vanwege de FOD Werk er geen sprake 
kan zijn van toetreding tot onze beroepsvereniging. 
 

 Boek over asbest door advocaat Bram Vandromme 
 

Advocaat Vandromme heeft gevraagd voor foto’s voor zijn publicatie over asbest. De heer Maarten 
Vanbuel meldt dat hij hem verwezen heeft naar de labo’s. 

 
 Onderhoud OVMB 
 

Er wordt besloten om voorlopig OVMB nog niet uit te nodigen om zich te komen voorstellen op een 
volgende vergadering. 
 
De heer Ruben Gevaert zal navragen hoe ver de werkzaamheden van de firma OVMB staan.  

 
 Datum en locatie volgende algemene vergadering 
 

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag, 16 oktober om 12 u en dit in de 
brouwerij Het Nest te Oud-Turnhout. 
 
Na de vergadering zullen de aanwezigen worden uitgenodigd voor een rondleiding in de brouwerij. 

 
 
 

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


