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AGENDA  
 
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 16 oktober 2018 

 
Nadat werd opgemerkt door de heer  Maarten Vanbuel dat Minister De Block voor de campagne 
“Wees alert voor Asbest” € 150.000 subsidie in plaats van € 550.000 heeft voorzien, wordt het  
verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 
De heer Guy Coertjens  meldt dat men binnen Constructiv bezig is met het uitwerken van het 
competentieprofiel voor de asbestverwijderaar 32 u, alsook met het opstel van de eindtermen en 
de examenvragen. Vanuit VAB wordt input gevraagd. Dit traject met Constructiv dient intens 
vanuit de werkgroep opleiding van de vereniging  begeleid te worden. Op dit overleg is ook 
mevrouw Vervondel en de heer Soetens van de FOD Welzijn op het Werk, alsook een afvaardiging 
van de preventiediensten aanwezig. Er werden reeds 20 eindtermen vastgelegd. Er dienen er nog 
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150 te  
 
worden vastgelegd. Er zijn nog 3 vergaderingen voorzien. Vanwege de heer Soetens kwam er 
goede feedback. De volgende stap is dan om de eindtermen om te zetten in examenvragen. 
Indien de cursisten niet slagen in examen zullen zij geen certificaat meer krijgen. Het examen kan 
afgelegd worden in beide landstalen. De werkgever mag vrij beslissen om de opleiding in een 
andere taal dan het Nederlands of het Frans te bekostigen. Het praktisch examen wordt steeds 
afgenomen door iemand van de vereniging. De vertalingen zijn altijd op kosten van de werkgever.  
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat het een gans proces is en dat het absoluut de moeite is om 
de kwaliteit van de opleidingen te verhogen. De huidige competenties beantwoorden immers niet 
meer aan de kwaliteit van vandaag.  
 
Volgens de heer Maarten Vanbuel moet de opleiding onmiddellijk bij de indienstneming 
gebeuren. De visie van de inspectie is hierin strikt. 
 
In verband met de Facefittest zal het protocol hierrond besproken worden met Oesterbaai.  
 
 

3. Werkgroep regelgeving 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat men op het Kabinet van Minister van Werk Kris Peeters bezig 
is met een ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van Boek VI 
van de Codex over het Welzijn op het Werk. 
 
De bedoeling van de minister is om dit nog voor de kerstdagen goedgekeurd te krijgen. Alle leden 
werden gevraagd om hun advies of opmerkingen aan het secretariaat over te maken, en dit vóór 
13 november e.k. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij hieromtrent een reactie heeft ontvangen van de heren 
Dirk Vandekerkhof en Guy Coertjens. 
 
De heer Maarten Vanbuel was zeer onaangenaam verrast toen hij van dit initiatief op de hoogte 
werd gesteld. Het is tevens buiten het weten van de labo’s gebeurd. Ook bij de labo’s is men 
hieromtrent bezorgd. De aangekondigde vergadering waarop dit ontwerp zou besproken worden 
van 13 november is geannuleerd geweest.  
 
Vandaag is er een vergadering van HUA met de sociale partners en wordt de kandidatuur met de 
heer Maarten Vanbuel besproken.  
 
Wat volgens de heer Maarten Vanbuel ontbreekt is de opleiding voor de deskundigen, diegene 
die de inventarissen opmaken. Het voorstel is om die personen eerst de opleiding van 32 u te 
laten volgen. Er bestaat nu enkel een model van inventaris dat totaal afwijkt van wat BIM en 
OVAM vraagt. Ook BIM en OVAM waren van het initiatief van Minister van Werk Kris Peeters niet 
op de hoogte. Vermoedelijk wordt dit ontwerp nog eind dit jaar wetgeving.  
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Volgens de heer Luc De Knijf moet er ook aandacht worden besteed aan het feit dat het labo 
wordt bepaald door de opdrachtgever en niet de saneerder. Belangrijk is dat de resultaten van de 
luchtmetingen er moeten zijn vóór de start van de volgende werkdag. 
 
De heer Maarten Vanbuel doet nogmaals een warme oproep om opmerkingen op dit ontwerp zo 
spoedig mogelijk aan het secretariaat over te maken.  
 
Ook mevrouw Vervondel en de heer Soetens van de FOD Welzijn op het Werk zijn met dit 
ontwerp niet gelukkig. Ook zij waren niet op de hoogte. 
 
Volgens de heer Luc De Knijf kan men volgens dit ontwerp ook alle methoden voorstellen gezien 
er in feiten geen methoden meer bestaan. De FOD moet zijn akkoord geven. 
 
De heer Luc De Knijf zal de werkgroep regelgeving nogmaals bijeen roepen om met één duidelijk 
standpunt naar buiten te kunnen komen. 
 
 

4. Werkgroep afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat hieromtrent niets bijzonder te vermelden is.  
 
In verband met OVMB melden de heren Bruno Van Den Breen en Ruben Gevaert dat er eind 
november een onderhoud is tussen de NV Romarco en mevrouw Nadia Casier. Op de volgende 
vergadering van de vereniging zal hierover verslag worden uitgebracht.  
 
 

5. Werkgroep PR 
 
Vóór  deze vergadering  heeft het secretariaat promotiemateriaal over de campagne “Wees alert 
voor Asbest” onder de aanwezigen verspreid. 
 
Bedoeling is om dit materiaal door de leden binnen hun bedrijf te verspreiden. Ook de 
vakbondsvertegenwoordigers zullen promotiemateriaal via hun werknemersorganisatie 
ontvangen. Omtrent deze campagne zijn verschillende artikels in de pers gepubliceerd. Zo wordt 
het artikel vermeld dat werd gepubliceerd in de Gazet van Antwerpen. De vergadering is van 
oordeel dat er alles moet aan gedaan worden om de job van asbestverwijderaar in de kijker te 
plaatsen. 
 
Mevrouw Annemie Vander Kuylen van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen heeft voor de 
heer Maarten Vanbuel een elektronisch handtekeningkaartje voorzien dat kan opgenomen 
worden in het emailverkeer, zodat duidelijk wordt dat de heer Maarten Vanbuel spreekt als 
voorzitter van VAB en niet namens de NV Mourik. 
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6. Vraag NV Sioen mbt persoonlijke beschermkledij 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat vanwege de NV Sioen, een producent van persoonlijke 
beschermkledij de vraag kwam om hem te informeren hoe onze sector tewerk gaat in het kader 
van veiligheid personeel: welke persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe men deze reinigt.  
 
Er wordt besloten dat zal geantwoord worden aan de NV Sioen dat wij hen hier niet in kunnen 
bijstaan gezien onze sector alleen met wegwerpkledij werkt. 
 

 
7. Allerlei: o.a. opvolging briefwisseling: 
 
 Aangiften niet-reglementaire asbestverwijdering 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat de firma Cleanpuur veroordeeld en verplicht ontbonden 
werd. Ook de zaakvoerder werd veroordeeld.  
 
o In verband met de werf te Arendonk waar asbesthoudende leien op niet reglementaire wijze 

werden verwijderd heeft de omgevingsinspectie Antwerpen gemeld dat ze het dossier wegens 
het hoogdringend karakter hebben overgemaakt naar het plaatselijke politieteam milieu van 
Arendonk. Daar was de bevoegde milieuambtenaar ter plaatse geweest en heeft hij de nodige 
vaststellingen gedaan. 

 
o Met betrekking tot de BVBA Cartas en het bedrijf UAB Provence Deko heeft de sociaal 

inspecteur van het Toezicht op het Welzijn op het Werk te Diest gemeld dat er geen inbreuk 
op de bouwplaats kon worden vastgesteld vanwege geen activiteit. De dienst van de FOD 
Welzijn op het Werk tracht alsnog de zaakvoerder te ondervragen over zijn activiteiten als 
asbestruimer. Tot op heden is de FOD Welzijn op het Werk hier nog niet ingeslaagd. Op het 
adres  in Sint-Pieters-Leeuw is enkel een brievenbus. De FOD Welzijn op het Werk hoopt om 
alsnog vaststellingen te kunnen doen op een bouwplaats waar het bedrijf, gelinkt aan Rik Van 
den Berghe, actief is. 

 
o In verband met het project “Schorenshof” te Leuven van de aanbestedende overheid CVBA 

Dijledal heeft mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD Welzijn op het Werk ons verzoek 
overgemaakt aan haar collega te Leuven. 
 

 Asbestverwijdering – contracten van bepaalde duur. 
 

Op onze vraag of onze asbestverwijderingswerken mogen worden toevertrouwd aan werknemers 
die verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur heeft mevrouw Marie-Rose 
Vervondel van de FOD Welzijn op het Werk, directie Antwerpen verwezen naar het antwoord dat 
de dienst Humanisering van de Arbeid reeds enkele jaren geleden heeft overgemaakt aan de 
voormalige VAB voorzitter Bob Rottiers. Uit de geest van de regelgeving blijkt dat het moet gaan 
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om personen die voor  langere  tijd in dienst zijn, en niet per verwijderingsopdracht worden  
 
 
aangenomen. Dit volgt uit een aantal bepalingen uit de asbestregelgeving (o.m. de verplichte 
opleiding, regelmatige bijscholing, regelmatige gezondheidsbeoordeling) die een zekere 
continuïteit in de tewerkstelling veronderstellen. 
 
Wanneer verschillende ondernemingen op eenzelfde werf asbest verwijderen, moeten alle 
afzonderlijke ondernemingen hiervoor erkend zijn. In het geval van onderaanneming moeten 
zowel de hoofd- als de onderaannemer erkend zijn en dit voor dezelfde verrichtingen. 

 
 Dossier hellend vlak van Ronquières 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat alle aanwezigen via email een kopie hebben ontvangen van 
het antwoord en de brief die wij hebben gestuurd aan de heer Alain Soetens van het Toezicht 
Welzijn op het Werk, directie Namen, Luxemburg en Waals-Brabant.  
 
Volgens de heer Maarten Vanbuel is deze werf nog niet gestart. Er werden enkele tests gedaan  
die niet goed zijn. Volgens de heer Alain Soetens moeten de asbestverwijderingsbedrijven creatief 
zijn. De heer Alain Soetens zal even streng zijn naar blootstelling toe voor zowel de erkende als de 
niet erkende bedrijven. Verschillende leden zijn niet akkoord met het standpunt van de heer Alain 
Soetens. Er wordt een oproep gedaan voor suggesties om te reageren op de brief van de heer 
Alain Soetens.  
 
De heer Serge Jacquemain zal hieromtrent een voorstel van antwoord maken.  

 
 Bevoegdheid paritair comité  
 

In verband met onze vraag aan de bevoegde inspectie te Gent omtrent de bevoegdheid van het 
paritair comité van enkele bedrijven die tot de groep XL behoren  werd een ontvangstbevestiging 
van onze klacht ontvangen. Er werd gemeld dat om deontologische redenen wij hier niet op de 
hoogte kunnen gesteld worden van het resultaat van het onderzoek. 

 
 Asbestafbouwbeleid: brieven aan Waalse en Brusselse diensten 
 

De briefwisseling die hieromtrent werd gericht aan de heer B. Willocx van het BIM en aan de heer 
Carlo Di Antonio, Minister van Leefmilieu van het Waalse Gewest kwamen hierop nog geen 
antwoorden. 

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

Op onze brief aan de FOD Welzijn op het Werk van 8 augustus ll kwam alleen nog maar een 
ontvangstbevestiging.  
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 BIM – IBGE: nieuwsbrieven en kopie briefwisseling FOD Werk  
 

Op de brief ivm de nieuwsbrieven BIM-IBGE aan de heer B. Willocx van BIM kwam nog geen 
antwoord. Ook op de brief aan de heer B. Willocx van BIM ivm de werkwijze van de heer Hellin 
kwam nog geen antwoord. Wel wordt gemeld dat de heer Hellin niet langer meer in dienst is bij 
BIM. Bijgevolg blijft onze vraag zonder voorwerp.  
 

* 
      *   * 
 
 Vanwege de heer Guy Coertjens kwam de vraag naar een vergoeding voor zijn prestaties in het 

kader van de evaluaties competenties voor de certificatie van de opleidingen. Daar er hieromtrent 
diverse vergaderingen zullen gepland worden waaraan de heer Guy Coertjens zijn medewerking 
heeft verleend wordt gevraagd door hem of zijn prestaties niet kunnen vergoed worden. De heer 
Maarten Vanbuel, Voorzitter en Luk De Knijf, penningmeester stellen voor dat de heer Guy 
Coertjens tegen volgende vergadering een voorstel doet. De heer Maarten Vanbuel meldt dat in 
het budget van de begroting van de vereniging van 2019 een bedrag van € 15.000 werd 
vooropgesteld. 

 
 De heer Luc De Knijf stelt voor om een publiciteitsbanner te laten ontwerpen van de vereniging 

waarop ook alle namen van de leden zijn vermeld. Het secretariaat wordt verzocht hieromtrent 
een prijsopgave op te vragen.  

 
 De heer Guillaume Martens vraagt wie de ademluchtmaskers gebruikt van het type Phantom 

Vision II. Aan de Federatie Febelsafe zal de vraag worden gesteld wie de producenten zijn van 
persoonlijke beschermingsmiddelen van het type onafhankelijke ademluchtmaskers (niet 
perslucht). 

 Het secretariaat wordt verzocht hiervoor het nodige te doen. 
 
 Op de vraag aan de heer Alain Jeger van Fibrecount België kwam het antwoord dat Fibrecount 

België alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen prijzenpolitiek en geen uitleg kan geven bij de 
activiteiten en de prijzenpolitiek van de andere labo’s . Fibrecount België heeft duidelijk 
gecommuniceerd over de redenen van onze tariefverhogingen. Fibrecount België ziet dan ook niet 
de meerwaarde in om op de volgende algemene vergadering een uiteenzetting over hun prijzen 
te doen. Wat betreft de stand van zaken  ivm de oprichting beroepsvereniging labo’s , meldt de 
heer Alain Jeger dat dit nog in een prille fase zit en het nog te vroeg is om hierover iets te zeggen. 

 
 In dit verband wordt gemeld dat de kwaliteit van de laboranten en de rapportage van de labo’s 

aan het achteruitgaan is.  
 
 De heer Jan Verstrynge meldt dat hij de NV Aclagro verlaten heeft en nu werkzaam is bij de NV 

Viabuild Special Services. Het secretariaat wordt verzocht aan de heer Marc Jonckheere van de NV 
Aclagro te vragen wie voortaan nu de contactpersoon is voor VAB voor de NV Aclagro.  
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 De heer Frederik De Medts meldt dat de Vlaamse Overheid vanaf 2019 de helft van de kosten van 

de verwijdering van schadelijke asbest in privéwoningen zal betalen.   
 
 

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


