
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 6 maart 2018 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV MOURIK) Voorzitter 
 M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DE KEYSER (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 G. MARTENS (SPRL REDECO) 
 B. ROTTIERS (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 J. VERSTRYNGE (NV ACLAGRO) 
 R. VOSTERS (NV KOOLE) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
  
 
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (NV DDM DEMONTAGE) 
  G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
  F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
  D. LEEUWERCK (NV MRT) 
  B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
  K. MARTENS (NV MARTENS DEMOCOM) 
  J. SOETERS (BVBA ASBITECH) 
  B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 30 januari 2018 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

2. Vergaderafspraken 
 

Tijdens de vorige algemene vergadering werden de data vastgelegd voor de vergaderingen die in 
2018 zullen plaatsvinden.  
 
De vergaderingen vinden in principe afwisselend plaats in het verenigingsgebouw van de 
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen en het hotel Novotel te Diegem. 
 
De leden worden via een vergaderverzoek tijdig verwittigd van de data van de vergaderingen. 
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De leden worden ook verzocht om tijdig hun aanwezigheid te melden aan het secretariaat. 
 

3. Werkgroepen – oproep deelname en actualisering samenstelling 
 

Op de algemene vergadering van 30 januari ll werd besloten om de werkgroepen te activeren. 
Diegenen die bereid zijn om actief mee te werken aan één van de vier volgende werkgroepen 
zullen dit kunnen laten weten aan de hand van een bijgevoegd antwoordformulier dat ze van het 
secretariaat zullen ontvangen:   
 
A) Afval 
B) Regelgeving 
C) PR 
D) Opleidingen – persoonlijke –en collectieve beschermingsmiddelen - seminaries 

 
4. Werkgroep Regelgeving 
 

Eén van de leden wijst op het bestaan van het initiatief www.zakske.com . Het betreft een project 
hoe veilig asbest verwijderen?”, en dit onder het motto: “het meest complete doe-het-zelf-pakket 
op de markt. Voor wie thuis of op een werf zelf aan de slag wil gaan met het verwijderen van 
hechtgebonden asbest”.  
 
Er zijn vier dealers bij betrokken. De ophalingsregio beslaat een deel van de provincie Antwerpen, 
Limburg, Brussel en Vlaams-Brabant. De heer Maarten Vanbuel heeft vernomen dat OVAM dit 
initiatief steunt en zelfs subsidieert. OVAM wil hiermee vermijden dat er ongesorteerd 
asbestcement in de containerparken komt. De overheid meent dat het beter is dat dit door 
particulieren opgehaald wordt. OVAM vraagt om dit initiatief uit te breiden. De kostprijs van dit 
pakket bedraagt € 160 euro exclusief BTW. Van BIM kwam hierover nog geen reactie.  
 
De vraag van één van de leden wordt bevestigd dat de overheveling van het KB van 16 maart 
2016 naar de nieuwe codex over het Welzijn op het Werk niets gewijzigd heeft aan de inhoud van 
de reglementering. Mocht dit het geval geweest zijn dan had dit moeten voorgelegd worden aan 
de Hoge Raad voor Preventie.  
 
Eén van de leden wijst ook op de tegenstrijdige standpunten en antwoorden vanwege de FOD 
WASO. Zo bestaat er een discussie of er snel draaiende apparatuur in de zone mag gebruikt 
worden. De ene inspecteur meent dat hij daar niet dient over te oordelen, volgens de andere 
inspecteur mag er met snel draaiende apparatuur niet gewerkt worden. Door deze 
tegenstellingen wordt men als sector in diskrediet gebracht bij de besturen. De vraag is of daar als 
beroepsorganisatie niet moet op gereageerd worden. Hieromtrent wordt ook een concreet 
bestek aangehaald. Er wordt vastgesteld dat er rechtlijnigheid weg is bij de bevoegde 
inspectiediensten. Deze tegenstrijdige antwoorden zullen gesignaleerd worden aan mevrouw 
Marie-Rose Vervondel voor Vlaanderen en aan de heer Soetens voor Wallonië. 
 
 
 

http://www.zakske.com/
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De heer Maarten Vanbuel meldt dat Constructiv tussen september 2018 en juni 2019 een grote 
campagne zal organiseren omtrent het asbestthema. Hiervoor zal een communicatiebureau 
worden aangesteld. De bedoeling van deze campagne is de bescherming van de werknemers en 
de bevolking. Het asbestthema zou ook een thema moeten kunnen worden die aan bod komt in 
de damesbladen. Nu zit het asbestthema voornamelijk in de sfeer van de aannemerij. VAB is 
gevraagd geweest of zij hieraan haar medewerking wil verlenen door onze persartikels ter 
beschikking te houden van Constructiv. De vergadering is van mening dat onze organisatie hier 
alleen maar belang bij heeft.  
 
Ook OVAM zal starten met een grootschalige campagne. Enerzijds naar alle buitenschil 
toepassingen die tegen 2034 moeten verwijderd zijn. Anderzijds ook alles wat losgebonden is en 
dit ook tegen 2034. Volgens OVAM kunnen de buitenschiltoepassingen door particulieren 
verwijderd worden via de big bags. Wat losgebonden is moet gebeuren door erkende 
ondernemingen. 
 
Een ander belangrijk onderwerp zijn de pleisterwerken die vallen onder de niet-gebonden 
toepassingen die dus alleen mogen verwijderd worden door erkende ondernemingen. 
 
FOD WASO zal samen met OVAM en WTCB testen laten uitvoeren in verband met pleisterwerken. 
Ook werd de steun bekomen van CASO en FPRG om het uit het circuit van het sloopafval te 
krijgen. 
 
Er zal hieromtrent ook worden informatie ingewonnen bij de federatie van de aannemers van 
plafonneringswerken (NaVAP).  
 
Er wordt hieromtrent een oproep gedaan aan de leden om werven ter beschikking te stellen waar 
testen kunnen gebeuren. Volgens OVAM betreft het hier een groot risico. 
 
Er wordt geconcludeerd dat onze vereniging er alle belang bij heeft om aan de betreffende 
wetgeving mee te schrijven en verder te gaan met het onderzoek. 

 
 
5. Werkgroep Afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat er in dit verband niets bijzonders vermeld dient te worden. 
Er wordt vastgesteld dat er reeds in België verschillende verwerkers van afval zijn. 
 
In dit verband meldt de heer Maarten Vanbuel dat in het project Horizon 2040 van OVAM er een 
werkgroep actief is om de denaturatie van asbestcement te bekijken. Er zou in Vlaanderen nog 
2,5 miljoen ton asbestcement vrijkomen tussen nu en 2035 – 2040. De heer Guillaume Martens 
zal informeren naar cijfers hieromtrent voor Wallonië. 
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6. Werkgroep PR 

 
De vergadering gaat ermee akkoord dat de persartikels waarover de vereniging beschikt mogen 
worden overgemaakt aan Constructiv.  
 
Er wordt ook melding gemaakt van een artikel dat onlangs is verschenen in het magazine 
Maintenance. Dit artikel zal bij het verslag gevoegd worden. Er wordt vastgesteld dat het 
asbestverhaal meer en meer in de pers aan bod komt.  
 

7. Werkgroep Opleidingen/PBM’s - bespreking/overleg Constructiv – Tecno Bouw opleidingen 
 
De heer Maarten Vanbuel brengt verslag uit over het overleg dat hij onlangs heeft gehad met de 
verantwoordelijken van Constructiv. Er werd een oproep gedaan naar inhoud voor de 
herhalingsopleidingen van enerzijds werfleiders en anderzijds de arbeiders.  
 
De heer Maarten Vanbuel heeft het idee gelanceerd om een halve dag te wijden aan de 
aanpassing wetgeving en een halve dag te besteden bij de herhalingsopleidingen aan bv. BA4, 
blusbestrijding, EHBO, … Dit moet evenwel nog uitgewerkt worden. Het is de bedoeling om een 
aantal opleidingen te integreren in de herhalingsopleidingen asbest. Alle aanwezigen gaan 
hiermede akkoord. 
 
De vraag werd voorgelegd aan de FOD WASO of mensen met een IBO-contract kunnen ingezet 
worden als asbestverwijderaar. Mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD WASO regio 
Antwerpen heeft gemeld dat ze hierover gaat informatie inwinnen bij de desbetreffende afdeling 
binnen de VDAB.  
 
Vanuit Constructiv werd gemeld dat het opleidingscentrum Praxis ook wil asbestopleidingen 
geven. Ook in Wallonië zou er reeds een opleidingscentrum bestaan die asbestopleidingen 
verstrekt. De vraag hieromtrent is wat de positie is van onze beroepsvereniging.  
 
In de statuten van onze vereniging is vermeld dat alle werknemers in het bezit moeten zijn van 
een attest 32 u asbestopleiding uitgereikt door Edutec/Construtec. Dit zal moeten gewijzigd 
worden gezien de opleidingen nu worden georganiseerd door Tecno Bouw. Er wordt vastgesteld 
dat voor een aantal leden de opleidingslocatie te Geel te ver is. Er zijn soms ook lange 
wachttijden.  
 
Er ontstaat een uitgebreide gedachtewisseling over de vraag of ook nog andere organisaties dan 
Tecno Bouw asbestopleidingen mogen organiseren. 
 
Zo zou Constructiv een certificaat kunnen uitreiken van een gekwalificeerde opleiding. Constructiv 
zou er moeten op toezien dat de opleiding gegeven wordt zoals bij Tecno Bouw. Constructiv zou 
een lijst kunnen opstellen van een 100-tal vragen in de drie landstalen.  
 
Constructiv zou een gecertificeerd certificaat kunnen uitreiken dat in een databank bewaard 
wordt.  
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De heer Maarten Vanbuel meldt dat dit reeds gebeurd voor de stellingbouw. 
 
De kwaliteit moet wel bewaakt worden via een examen dat wordt uitgeschreven via Constructiv. 
Een nadeel van de uitbreiding naar andere opleidingscentra is dat men niet meer zal kunnen 
overleggen met alle opleiders, aldus enkele leden. Er wordt gevreesd dat de kwaliteit hieronder 
zal lijden.  
 
De heer Maarten Vanbuel meent dat Constructiv dit zal bewaken. Wij bepalen als VAB wat de 
basiscursus is. De vraag is wie deze opleidingen allemaal zal willen geven op een kwaliteitsvolle 
manier. 
 
Er zou een examen moeten ingelast worden zoals nu reeds het geval is bij de VCA.  
 
Het examen moet losgekoppeld worden van de opleiding. Ook zullen de examenvragen geregeld 
moeten aangepast worden.  
 
In dit verband wordt gesignaleerd dat mogelijks dan onze statuten zullen moeten aangepast 
worden. 
 
De examenvragen zullen geregeld door VAB – Constructiv en FOD WASO moeten bekeken 
worden. 
 
Constructiv zal nog steeds de subsidies verlenen voor de opleidingen. 
 
Er wordt ook onderzocht of aan de verantwoordelijken van de gemeenten een bepaalde opleiding 
inzake asbest kan gegeven worden.  
 
Er wordt besloten dat op de overlegvergadering met Constructiv en FOD WASO zal gemeld 
worden dat onze vereniging akkoord is om te werken met een centrale examencommissie. De 
examens moeten kwaliteit en kennis waarborgen.  
 
 Constructiv moet bewaken dat alle opleidingen eenzelfde kwaliteit hebben als de opleidingen van 
Tecno Bouw. De vergadering is het hier unaniem over eens dat er een centrale examencommissie 
moet komen die volledig onafhankelijk werkt. Constructiv mag alleen de asbestopleidingen 
subsidiëren wanneer de examens hiervoor gebeuren door een onafhankelijke centrale 
examencommissie.  
 
Er zal gestreefd worden naar een centrale onafhankelijke examencommissie die alle examens 
voor de 32 u opleiding en de 8 u herhalingsopleiding afneemt. De opleidingscentra zelf mogen 
geen inzage hebben in de examens. Constructiv mag voorlopig de opleiding van Praxis West-
Vlaanderen niet financieren. De statuten van de vereniging zullen voorlopig nog niet aangepast 
worden.  
 

8. 30-jarig bestaan VAB 2018 – bezoek Asbestbeurs Parijs – 13-15 september 2018 
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Uit een bevraging bij de leden is gebleken dat de meerderheid opteert voor een bezoek aan de 
asbestbeurs in plaats van een bezoek aan het WK-voetbal in Rusland dit naar aanleiding van de 
viering van het 30-jarig bestaan van onze vereniging dit jaar. 
 
Op donderdag, 13 september 2018 zal een bezoek gebracht worden door de leden aan de 
asbestbeurs in Parijs. De verplaatsing zal gebeuren met de Thalys trein vanuit Antwerpen of 
Brussel. Op vrijdag, 14 september 2018 zullen de partners van de leden dan het gezelschap 
vervoegen voor een geleid bezoek aan de stad Parijs. Ook op zaterdagvoormiddag 15 september 
2018 zullen de partners deelnemen aan het bezoek. Op zaterdagnamiddag is dan iedereen vrij.  
 
De vergadering gaat akkoord dat het secretariaat dit bezoek verder uitwerkt.  
 
De partners zullen op vrijdag de Thalys trein nemen naar Parijs. Ook de verplaatsingskosten van 
de partners zullen door de vereniging worden gedragen.  
 

9. Allerlei 
 

 Lidmaatschapsbijdragen 2017 
 

Het betrokken lidbedrijf dat zijn lidmaatschapsbijdrage voor 2017 nog niet had betaald meldt 
dat hij dit als protest heeft gedaan tegen het feit dat de beroepsvereniging in een bepaald 
dossier de belangen niet heeft gediend van dit betrokken lid. Het betrokken lid wenst maar 
een bijdrage te betalen volgens categorie II (€ 1.500). Volgens zijn omzetcijfer zou het 
betrokken lid een bijdrage  moeten betalen volgens categorie III (€ 3.000). Er ontstaat 
hieromtrent een geanimeerde gedachtenwisseling. De heer Bob Rottiers meldt dat de 
vereniging hieromtrent uitgebreid zijn excuses aan het betrokken lid heeft geboden. Betrokken 
bedrijf zal de bijdrage voor 2017 eerstdaags voldoen.  
 

      De heer Bob Rottiers meldt dat dit zijn laatste vergadering is, gezien hij de sector verlaat. Zijn    
      taak zal worden overgenomen door de heer Luk De Keyser. De heer Luk De Keyser meent dat   
      alle leden aan hetzelfde zeil moeten trekken. De vereniging moet een grote meerwaarde en     
      een kwaliteitslogo voor de leden betekenen.  

 
 Project Antwerp Tower 

 
Eén van de leden meldt dat de asbest in de Antwerp Tower wordt verwijderd via de methode 
eenvoudige handelingen. Alle bedrijven hebben echter aangeboden voor dit project als 
werken uitvoeren in de hermetische zone. Dit werd ook gesignaleerd aan mevrouw Marie-
Rose Vervondel van de FOD WASO regio Antwerpen. Er wordt van gedachten gewisseld of dit 
niet aan de kaak dient te worden gesteld in de pers. De heer Maarten Vanbuel zal dit ter 
sprake brengen bij mevrouw Marie-Rose Vervondel.  

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


