
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 15 oktober 2019 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER) Voorzitter 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 B. LIBRECHT (NV LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 P. VAN DE VELDE (NV VALENS) 
 J. VERSTRYNGE (NV VIABUILD) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
  X. DE CLERCK (NV ACLAGRO)  
  L. VAN DE WIELE (NV KOOLE) 
  J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
  W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 17 september 2019 

 
Volgende opmerkingen worden genoteerd : 

 
• Bij punt 3: werkgroep opleidingen/PBM’s 

 
Cursisten mogen niet langer dan 5 uur (ipv 8 dagen) geleden geschoren geweest zijn. 
De resultaten van de proefexamens Nederlandstalige opleiding lagen tussen de 18 en 29 (ipv 
19) op een totaal van 30 punten. 

 
• Bij punt 5: werkgroep afval 

 
De vergunning van Asbeco (in plaats van Abesco) werd door de Raad van State geschorst. 
 

 
Na deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.  
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2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 

De heer Guy Coertjens brengt verslag uit over deze werkgroep. In verband met de certificering is er 
een theoretisch Frans examen geweest. Er dienen nog enkele organisatorische aanpassingen te 
gebeuren. De resultaten waren tot nu toe bevredigend. 
 
In verband met de herhalingsopleiding 8 u werfleiders werd er met de verschillende stakeholders 
overleg gepleegd (o.a. met mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD WASO). Volgende 
opmerkingen werden o.a. door mevrouw Vervondel genoteerd: 
 
- de resultaten ivm aëraulisch rekenblad; 
- de regel is dat er geen materiaalsas is voorzien; 
- de meldingen gebeuren veel te laat; 
- couveuzezakken worden standaard gebruikt in kelders.  
 
De betrokken bedrijven waarbij deze tekortkomingen werden vastgesteld werden hiervan in kennis 
gesteld via een waarschuwing. Deze vaststellingen zijn uitsluitend in Vlaanderen gebeurd.  
 
De heer Guy Coertjens wordt gevraagd om ook te informeren hoe de situatie is in Wallonië bij de 
heer Vassallo. 
 
Sommige leden zijn van oordeel dat deze tekortkomingen in de hand worden gewerkt door het feit 
dat de overheid veel te soepel erkenningen toekent aan asbestverwijderende bedrijven. 
 

3. Werkgroep regelgeving 
 
 De heer Luk De Knijf meldt dat in deze geen nieuws te vermelden is. 
 
 Er zullen mogelijks wijzigingen zijn voor diegenen die inventarissen moeten opmaken. De heer 

Maarten Vanbuel zal zich hierover verder informeren.  
 
 Volgens de heer Maarten Vanbuel komt er een examen voor examinatoren (praktijk en/of theorie). 

Er wordt een oproep gedaan voor kandidaten. Deze zullen betaald worden door Constructiv.  
 De waarborgcommissie zal over deze kandidaten oordelen.  
 Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen bij de heer Christian De Pue van Constructiv. 
 
 Op alle andere vlakken van de reglementering is het voor het ogenblik windstil. 
 
4. Werkgroep afval 
 

Er is geen nieuws te vermelden over Asbeco. 
 
OVMB is nu operationeel. De heer Ruben Gevaert wordt gevraagd om op de volgende vergadering 
de acceptatievoorwaarden van OVMB toe te lichten. 
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5. Werkgroep PR 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij onlangs in Kortrijk de persvoorstelling van het boek van 
advocaat Bart Vandromme heeft bijgewoond. Dit boek draagt de titel “Asbest. Niet wachten tot 
het stof gaat liggen”.  
 
De heer Bart Vandromme is advocaat in milieukundige en stedenbouwkundige thema’s. Hij zal ter 
promotie van deze publicatie ook een aantal lezingen geven. Het boek is uitgegeven bij de 
uitgeverij Die Keure (Kleine Pathoekeweg 3 te 8000 Brugge – e-mail: pb@diekeure.be). Deze 
publicatie kost € 34. Deze publicatie is nog niet in het Frans vertaald daar het boek voornamelijk 
over de Vlaamse regelgeving gaat. 
 
De heer Bart Vandromme is ook enkele juristen aan het opleiden in asbestwetgeving. Voor deze 
opleiding krijgen deze juristen een aantal bijscholingspunten. 
 

6. Tracimat 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij aan de Vlaamstalige leden zowel de examenlijst (mbt 
asbest) als de sloopopvolgingsaudit/programma heeft doorgestuurd met de vraag naar 
opmerkingen. De heer Maarten Vanbuel is van oordeel dat het belangrijk is dat er hierop de nodige 
commentaar wordt geformuleerd. De opmerkingen zullen dan worden overgemaakt aan mevrouw 
Liesbeth Van Cauwenberghe.  
 
De heer Jan Verstrynge betreurt het dat Tracimat naast de drieledige technieken die in de 
Welzijnswet mbt asbestverwijdering worden geformuleerd ook de eenvoudige handelingen met 
bijkomende maatregelen propageert. Tracimat gaat hierbij de wetgeving te buiten. De heer Jan 
Verstrynge is van oordeel dat hierop moet gereageerd worden zowel naar Tracimat als naar Ovam 
toe. Enkel de asbestsaneerders mogen de asbestverwijderingsmethode bepalen.  
 
Naar verluidt staat op de website van Tracimat de techniek van de eenvoudige handelingen met 
bijkomende maatregelen vermeld.  
 
Ons beklag naar Tracimat zou moeten ondersteund worden door een bevestiging hieromtrent door 
Marie-Rose Vervondel van de FOD WASO – afdeling Antwerpen. De evaluaties van de risico’s liggen 
bij de erkende aannemers, niet bij experten of sloopdeskundigen.  
 

7. Evaluatie budget 2019 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat een beperkt comité van VAB samen met de heer Luk De Knijf, 
penningmeester van de vereniging, samen is gekomen om zich te buigen over het budget 2019. 
 
 
 
Er werd immers vastgesteld dat het risico bestond dat het budget van 2019 zou overschreden  
worden.  

mailto:pb@diekeure.be
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Zo was de organisatie van een de ontspannende activiteit die op 4 oktober ll werd georganiseerd 
niet in het budget opgenomen.  
 
Aan de heer Guy Coertjens werd gevraagd om de basiscursus 32 u asbest te herschrijven. In totaal 
is hieromtrent reeds ongeveer € 14.000 voor uitgegeven. De ontspannende activiteit van 4 oktober 
ll kostte ongeveer € 6.000. 
 
De vergadering besluit unaniem om deze uitgaven niet door te schuiven en om de kosten reeds 
mee te nemen in 2019. 
 

8. Nieuwe leden 
 
De NV Valans, afdeling A.RF.I, heeft gevraagd om terug heraan te sluiten bij de vereniging. De 
Patrice Van de Velde, directeur ART Valans zal de firma voortaan vertegenwoordigen in de 
vereniging. De afdeling A.RF.I valt onder ART Valans. 
 
De vergadering besluit unaniem om de kandidatuur van de NV Valans, afdeling A.RF.I te 
aanvaarden.  
 
Net zoals vorig jaar zullen ook de erkende asbestverwijderaars die nog geen lid zijn van de 
organisatie uitgenodigd worden op de nieuwjaarsreceptie van de vereniging die zal 
plaatsvinden in de loop van januari 2020. 
 
Er wordt gepleit om acties te ondernemen om alle erkende asbestverwijderaars te overtuigen 
om lid te worden van de beroepsvereniging. 
 

9. Evaluatie ontspannende activiteit vereniging dd. 4 oktober 2019 
 

De ontspannende activiteit die de vereniging op 4 oktober ll voor haar leden heeft georganiseerd 
wordt door de aanwezigen positief geëvalueerd.  
 
De weersomstandigheden zaten mee.  
 
Volgens sommigen was de lunch te uitgebreid. 
 

10. Allerlei, o.a. opvolging briefwisseling:  
 
*  Dossier Hellend Vlak van Ronquières. Antwoord van A. Soetens 
 

De heer Gaëtan Decelle meldt dat het studiebureau nog steeds bezig is met de risicoanalyse. 
 

*  Asbestafbouwbeleid: brieven aan Waalse en Brusselse diensten 
 
*  Meeting van asbestconcentratie in de lucht – aanpassing norm NBN-T96-102/NBN T93-103 
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*  BIM – IBGE: nieuwsbrieven 
 
 In verband met deze punten kwam nog steeds geen antwoord. 
 
*  Briefwisseling aan Paul Tousseyn FOD Welzijn op het Werk ivm verwijderen belangrijke 

hoeveelheden asbest in het bassin van Coo 
 
 Ondanks een herinnering via e-mail kwam nog geen antwoord van de heer Paul Tousseyn op onze 

brief hieromtrent. 
 
 
*  Eén van de leden pleit ervoor om een groepsaankoop te doen van een aantal maskers gespreid 

over twee jaar. 
 
 De heer Maarten Vanbuel belooft bij 3M te informeren of er een mogelijkheid bestaat voor een 

groepsaankoop van elk 250 stuks Phantom Vision en Pro Flow. 
 
  
 
  

 Gezien er geen andere punten meer te bespreken 
zijn, heft de voorzitter de vergadering op. 


