
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 19 juni 2018 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV MOURIK) Voorzitter 
 J. BEENS (NV DDM) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 G. DEHAENE (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
mevrouw S. HEYMANS (NV LIBRECO) 
de heren S. JACQUEMIN (SA LAURENTY) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 J. SOETERS (BVBA ASBITECH) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (NV ACLAGRO)  
 W. WILLEMOONS (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
  L. DEKEYSER (NV VIABUILD) 
  F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
  R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
  K. HEYMANS (NV LIBRECO)   
 D. LEEUWERCK (NV MRT MONUMENT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
  J. WAUTERS (NV RENOTEC) 
   
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige statutaire algemene vergadering dd. 15 mei 2018 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

2. Werkgroep regelgeving 
 
De heer Luk De Knijf, voorzitter van de werkgroep regelgeving meldt dat de werkgroep niet is 
bijeengekomen.  
 
Er zijn in de regelgeving geen verdere evoluties te noteren. 
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3. Werkgroep Afval 
 

Mevrouw Stefanie Heymans meldt dat er eind juni e.k. een bijeenkomst op de agenda staat met 
de firma Vanheede, dit is een klasse 1 stortplaats en afvalophaler. 
 
De heer Maarten Vanbuel drukt de wens uit dat ook een afgevaardigde van de groep Eiffage zou 
deel uitmaken van de werkgroep afval. 
 
Ondertussen werd de firma OVMB (Oostvlaams Milieubeheer) erkend voor ongebonden asbest 
op te halen en te verwerken. Op de vergadering van oktober e.k. zal mevrouw Nadia Casier van 
het bedrijf OVMB worden uitgenodigd.  
 

4. Werkgroep PR 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat er vanuit de provincie Vlaams Brabant de vraag werd gesteld 
of het mogelijk is om samen met OVAM een groepsaankoop te realiseren. Eerst zou er nog een 
overlegmoment moeten plaatsvinden tussen de provincie Vlaams Brabant, OVAM en onze 
vereniging om later groepsaankopen te realiseren. 
 
Dit houdt voornamelijk verband met de particuliere sector. Er is nog niets concreet. OVAM zoekt 
een weg om een subsidiëringssysteem in te voeren voor asbestverwijdering. In Wallonië blijkt dat 
er hieromtrent niets gelijkaardig bestaat. 
 

5. Werkgroep Opleidingen/PBM’s  
 
Voor dit agendapunt verleent de heer Maarten Vanbuel het woord aan de heer Joris De Fré, 
directeur van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen. 
 
De heer Joris De Fré stelt mevrouw Isabel Defoer voor die de heer Maarten Aerts zal opvolgen 
voor de organisatie van de asbestopleidingen bij Tecno Bouw. De heer Joris De Fré meldt dat er 
nog gezocht wordt naar een extra medewerker voor de asbestopleidingen.  
 
Mevrouw Isabel Defoer heeft haar kantoor bij Tecno Bouw in het Bemt-gebouw te Geel. 
 
De heer Maarten Vanbuel pleit ervoor dat een tweetalige vereniging zoals de onze er moet voor 
zorgen dat zowel de Franstalige als de Nederlandstalige opleidingen op één lijn zitten. Net zoals 
deze van Praxis in Kortrijk. De bedoeling is om later tot een certificering van de asbestopleidingen 
te komen.  
 
Het hoofddoel is dat de kwaliteit van de opleidingen gegarandeerd blijft. 
 
De heer Joris De Fré legt er de nadruk op dat voor de subsidiëring van de winteropleidingen alleen 
de VDAB en de Confederatie Bouw erkend zijn. Andere opleidingsinstellingen zijn dit niet.  
 
De heer Joris De Fré stelt voor om op elke vergadering mevrouw Isabel Defoer uit te nodigen.  
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Het is de bedoeling volgens de heer Joris De Fré om later ook nog een kenniscentrum asbest op te 
richten alsook andere opleidingen te organiseren bv. voor gemeenten. 
 
Er wordt ook gemeld dat mevrouw Kaatje Haelterman van Constructiv bezig is met de inhoud van 
de asbestcursussen te herwerken. Eerstdaags zal hieromtrent een onderhoud plaatsvinden met 
mevrouw Kaatje Haelterman, Maarten Vanbuel, Guy Coertjens, Isabel Defoer en Michel Fumière. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat er een volgende bijeenkomst plaatsvindt eind juni e.k. met 
Constructiv voor de evaluatie van de asbestfiches.  
 
De heer Guy Coertjens meldt dat de werkgroep opleidingen nog niet is samengekomen.  
 
Alle opmerkingen ivm de opleidingen kunnen steeds aan het secretariaat van de vereniging 
worden overgemaakt. 
 

6. Aanpassing van de KB’s asbest naar de Codex 
 

Op een vraag van één van de leden wordt geantwoord dat de overgang van de KB’s asbest naar 
de Codex geen inhoudelijke gevolgen heeft, er zijn enkel nuanceringen aangebracht aan de 
teksten. Zo wordt nu duidelijk vermeld dat de erkenning asbest gelimiteerd is tot de 
geldigheidsdatum van het certificaat van het erkenningsorganisme.  
 
Inhoudelijk is er op het vlak van de wetgeving niets veranderd. 
 

7. 30-jarig bestaan VAB 2018 – bezoek Asbestbeurs Parijs 13 tot 15 september 2018 
 

Er zijn tot op heden 25 personen ingeschreven voor het bezoek dat de vereniging organiseert aan 
de asbestbeurs te Parijs van 13 tot 15 september 2018 en dit in het kader van het 30-jarig bestaan 
van de vereniging. 
 
Met dit aantal deelnemers wordt het voorziene budget niet overschreden.  
 
Er wordt besloten om de gewezen voorzitters van de vereniging voor dit bezoek niet uit te 
nodigen.  
 
Alle deelnemers zullen nog een bevestiging ontvangen. Er wordt tevens besloten om voor alle 
annulaties die gebeuren na 1 augustus e.k. € 1000 per persoon aan te rekenen en dit gezien de 
hoge kosten die gepaard gaan met de annulaties.  
 
De toegangsbewijzen voor de asbestbeurs dienen vooraf digitaal te worden aangekocht. 
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8. Allerlei 
 

 Positionering van de vereniging tov bepaalde beslissingen van de inspectie FOD Waso 
 

Eén van de leden kaart aan dat voor het werken aan bruggen met asbesthoudende coatings de 
techniek van de eenvoudige handelingen wordt voorgeschreven. Het gaat om stralen onder 
hoge druk (Vapor Blasting). 
 
De werken in kwestie werden toegewezen aan een aannemer van schilderwerken. De heer 
Soetens van de FOD Waso uit Wallonië heeft dit aldus gevalideerd. Er wordt besloten 
hieromtrent een schrijven te richten aan de heer Christiaan Deneve van de FOD Waso. Aan de 
hand van de wetgeving zal aangetoond worden dat er voor dergelijke werkzaamheden moet 
worden gewerkt binnen de hermetische zone.  
 
Het secretariaat zal van enkele leden de nodige informatie krijgen om hieromtrent een brief 
voor de FOD Waso op te stellen. Deze brief zal ter goedkeuring vooraf aan alle leden worden 
overgemaakt.  
 

 32-uur opleiding 
 

Eén van de leden meldt dat in de asbestopleiding van 32 uur het werken met asbest te 
gevaarlijk wordt geschetst. De opleiding mag er niet zijn om mensen schrik aan te jagen. Er 
moet de juiste informatie worden verschaft. 

 
 Afwerving 

 
Er wordt nogmaals gepleit dat de leden zich moeten onthouden van personeel af te werven 
onder elkaar.  

 
 Op de volgende algemene vergadering van dinsdag, 18 september 2018 om 12 u in het hotel 

Novotel te Diegem zal de vergaderkalender voor 2019 worden vastgelegd. 
 
 

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


