
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 17 december 2019 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER) Voorzitter 
 M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 M. BOTERDAELE (NV  WANTY) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 C. COLLINET (NV LAURENTY) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 B. LIBRECHT (NV LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
 J. VERSTRYNGE (NV VIABUILD) 
 W. WILLEMOONS (NV ASBEST CARE en NV LIBRECO) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren W. BUYDENS (NV ASBEST CARE) 
  M. FUMIERE (SA SBMI) 
  S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
  B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
  P. VAN DE VELDE (NV ARFI VALENS) 
  J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
  J. WAUTERS (NV RENOTEC) 
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 19 november 2019 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 
2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 

De heer Guy Coertjens meldt dat de opleidingskalender voor de opleiding van 32 uur en de 
herhalingsopleidingen van 8 u voor werfleiders en arbeiders tot en met juli 2020 bekend is. 
Deze zal ook op de website van Tecno Bouw staan. 

 
De Nederlandstalige en Franstalige opleidingen lopen nu gelijk qua inhoud. 
 
De inhoud van de herhalingsopleiding werd afgestemd met de FOD Werk. Wat de 32 u opleiding 
betreft wordt gemeld dat deze ingepland is tot juni 2020. Er is ook besloten, met het akkoord  
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van de FOD Werk, dat de certificatie tijdens de 32 uur opleiding mag gebeuren.  

 
De basisopleiding en de herhalingsopleidingen vinden altijd plaats bij Tecno Bouw te Geel.  

 
Nieuw is dat er ook open sessies georganiseerd worden bij de regionale Confederaties Bouw 
van Luik, Kortrijk en Namen.  
Voorlopig zal gestart worden met één sessie in het voorjaar en één in het najaar. 
 
De kostprijs voor de 32 uur opleiding blijft hetzelfde. Niet leden betalen 10 % extra. Voor de 
certificatie van de 32 u opleiding is nog geen prijs bekend. De kostprijs van de 
herhalingsopleidingen wordt opgetrokken van € 280 naar € 315. Er wordt gemeld dat 
iedereen die een opleiding bij Tecno Bouw volgt moet mee gecertificeerd worden. Er is geen 
vrije keuze hierin.  
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij deze voormiddag een onderhoud heeft gehad met 
afgevaardigden van OVAM om de inhoud van de brief te bespreken die onze vereniging 
heeft gestuurd in verband met de eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen. 
Deze techniek is niet in de wetgeving opgenomen. Het advies werd gegeven om de 
verwijderingsmethode uit de inventaris te verwijderen. OVAM had hier oor naar. Er werd 
duidelijk de nadruk opgelegd dat er maar drie methoden bestaan. Hieromtrent kreeg de 
vereniging eerder een helder antwoord van de FOD Werk. Er is gebleken dat OVAM VAB wil 
volgen om het stukje advies te verwijderen uit de inventarissen.  
 
Eén van de leden vraagt zich wel in dit verband af wat met de openbare besturen die de 
lastenboeken opstellen. Uit het antwoord dat de vereniging van mevrouw Liesbet Van 
Cauwenberghe, operationeel directeur Tracimat heeft ontvangen op ons schrijven van 4 
november ll in verband met “eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen” blijkt 
dat de terminologie op vraag van en door de VAB uitgewerkt werd voor asbesttoepassingen 
met verweerd karakter die toch via eenvoudige handelingen verwijderd kunnen worden.  

 
3. Werkgroep regelgeving 
 
 De heer Gaëtan Decelle brengt verslag uit over het onderhoud dat hij heeft gehad met de heer 

Vassallo van de FOD Werk. De heren Maarten Vanbuel, Michel Fumière en Gaëtan Decelle en een 
afgevaardigde van het studiebureau BAC waren eveneens op dit onderhoud aanwezig. De heer 
Vassallo was enthousiast over het initiatief van VAB in verband met de risico-analyse.  

 
 Het onderhoud ging over vier punten: 
 

- de werkmethode; 
- de methodologie; 
- de persoonlijke beschermingsmiddelen; 
- de collectieve beschermingsmiddelen 
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De heer Vassallo gaat akkoord met de werkwijze van VAB. Hij zal dit ook bespreken met zijn 
Vlaamse en Brusselse collega’s. 
 
Volgens de heer Vassallo moeten de inspecties zowel in Vlaanderen, Wallonië en in Brussel 
dezelfde zijn. 
 
Er is gebleken dat de heer Vassallo zijn houding heeft gewijzigd tov VAB: deze is nu positiever daar  
VAB een betere kwaliteit wil voor de sector.  

 
4. Werkgroep afval 
 

Er blijkt nog een probleem te zijn met de kadavers en drijfmest van abestbranden. Dit werd deze 
voormiddag tijdens het onderhoud met OVAM aangehaald.  
 
Eén van de leden meldt dat de aangekondigde vergadering met OVAM in verband met de best 
beschikbare technieken voor restfracties nog niet heeft plaatsgevonden. 
 

5. Werkgroep PR 
 

Eén van de leden heeft een persartikel uit de krant Het Laatste Nieuws aan het secretariaat 
overgemaakt waaruit blijkt dat de gemeente Kapelle-op-den-Bos op zoek is naar een 
handhavingsambtenaar om bouwbedrijven die onzorgvuldig omgaan met asbest op de vingers te 
tikken. 
 

6. Tracimat 
 

Zoals reeds hoger vermeld heeft het secretariaat van Tracimat een antwoord ontvangen op onze 
brief in verband met de “eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen”.  
 
In dit antwoord wordt duidelijk vermeld dat de 3-delige code die wordt gebruikt in de 
sloopopvolgingsplannen uitsluitend een signaalfunctie heeft. Dit is voor de vereniging een 
belangrijke stelling.  
 
Positief is dat Tracimat onze zienswijze deelt, met name dat het steeds de aannemer 
asbestverwijderaar is die op basis van risico-analyse de uitvoeringsmethode en de werkwijze zal 
bepalen en dat dit niet kan worden opgelegd door de opdrachtgever, studiebureau of expert. Het 
secretariaat wordt verzocht een kopie van het antwoord van Tracimat bij dit verslag te voegen. 
 

7. Opsplitsing vergaderingen 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat Vlaanderen een ander beleid aan het voeren is in verband met 
asbest dan in Wallonië.  
 
Er zijn twee snelheden ontstaan tussen Vlaanderen en Wallonië. Om te vermijden dat er 
problemen zouden ontstaan tussen de leden stelt hij voor om een viertal vergaderingen te houden  
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met een aantal Vlaamse thema’s en een viertal vergaderingen te houden met een aantal Waalse 
thema’s. En dit om te vermijden dat er een desinteresse zou bestaan van één bepaalde kant. 
 
Uit een rondvraag bij de aanwezige leden blijkt dat de meerderheid voorstander is om aan de 
vergaderingswijze van de vereniging niets te wijzigen. Wel kan besloten worden om in de agenda 
duidelijk te vermelden welke punten belangrijk zijn voor Vlaanderen en welke voor Wallonië.  
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij verheugd is over de aanwezigheidsgraad tijdens de 
voorbije vergaderingen. Hij zou echter ook meer asbestverwijderaars op een vergadering willen 
aanwezig zien vanuit Wallonië en een hogere participatiegraad van de leden uit Wallonië.  

 
8. Verslag milieupolis asbestrisico’s in samenwerking met Marsh, VCB en OVAM 

 
De heer Maarten Vanbuel brengt verslag uit over deze vergadering die handelde over de 
verzekerbaarheid van asbestrisico’s. Deze vergadering is er gekomen op vraag van de 
verzekeraars. Nu bestaat er reeds bij de VCB een verzekering m.b.t. milieurisico’s (de 
asbestrisico’s zijn nu nog uitgesloten).  
 
Er ontstaat een geanimeerde discussie omtrent de vraag of iedereen bewust is van wat er nu in 
zijn bedrijf verzekerd is inzake asbestrisico’s.  
 

9. Allerlei, o.a. opvolging briefwisseling:  
 
*  Dossier Hellend Vlak van Ronquières (verslag overleg dd. 16 december 2019 met de heer Vassallo 

mbt de risico-analyse).  
 

Zie hoger. 
 
*  Briefwisseling aan Tracimat en OVAM ivm eenvoudige handelingen met bijkomende 

maatregelen 
 
 Op de brief die hieromtrent werd geschreven aan OVAM kwam nog geen antwoord. Het antwoord 

van Tracimat werd hoger reeds besproken. Ook de labo’s werden hieromtrent aangeschreven, 
maar ook van hen kwam nog geen reactie.  

 
*  Ontspannende activiteit vereniging 2020 
 
 Voor de ontspannende activiteit van de vereniging die in  2020 voorzien is op vrijdag, 25 september 

wordt door mevrouw Annemie Vander Kuylen van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen 
voorgesteld om een bezoek te brengen aan Tongeren, het Fort Eben-Emael en het wijnkasteel van 
Genoelselderen en mogelijks ook het Gallo Romeins Museum van Tongeren. Een deel van de 
verplaatsingen ter plaatse zou ook met de fiets kunnen gebeuren. De vergadering vindt dit een 
lovenswaardig voorstel en mevrouw Annemie Vander Kuylen zal verzocht worden om dit verder uit 
te werken.  
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Er dient evenwel ook een overnachtingsmogelijkheid voorzien te worden. 
 
*  Datum volgende algemene vergadering 
 
 De volgende algemene vergadering zal uitzonderlijk plaatsvinden op woensdag, 15 januari e.k. om 

15 u in het verenigingsgebouw van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen en gevolgd worden 
om 17 door een nieuwjaarsreceptie.  

 
 Voor deze nieuwjaarsreceptie zijn ook de niet-leden asbestverwijderaars uitgenodigd.  
 
* De heren Maarten Vanbuel en Guy Coertjens hebben de vraag gekregen of ze les willen geven voor 

de opleiding voor de inventaristen. De heren willen echter maar op deze vraag ingaan mits het 
akkoord van de vergadering. De vergadering gaat hiermede akkoord in zoverre er geen 
onverenigbaarheid is met het lidmaatschap. 

 
* Website vereniging  
  
 Er wordt gevraagd dat de aangekondigde aanpassingen aan de website dringend zouden gebeuren. 
 
* Basiscursus herwerkt 
 
 Er wordt gevraagd wat er met de basiscursus moet gebeuren gezien deze nu helemaal herwerkt is. 

Deze basiscursus wordt nu reeds gebruikt als lesmateriaal voor de asbestopleidingen bij Tecno 
Bouw. 

 
* Couveusezakken 
 
 Er wordt vastgesteld dat deze techniek meer en meer in onbruik geraakt. Toch wordt er gepleit dat 

deze techniek zou levendig gehouden worden. Er zal dan ook een aparte opleiding gewijd worden 
aan het werken met couveusezakken. 

 
 Wat de asbestopleidingen betreft wordt er nogmaals gesteld dat vanaf 12 deelnemers van een 

bedrijf de opleidingen in het bedrijf zelf kunnen georganiseerd worden. 
 
* Betaald Educatief Verlof (BEV) vervangen door VOV (Vlaams Opleidingsverlof) 
 
 Alle leden hebben van het secretariaat een bericht ontvangen van de heer Dirk Buelens, 

coördinator Tecno  Bouw in verband met de wijziging van het betaald educatief verlof in het 
Vlaams Opleidingsverlof.  

 
 Het secretariaat wordt verzocht om bij het verslag van deze vergadering ook de wijzigingen op te 

nemen in verband met de tussenkomst in de loonkost en in de opleidingskost van arbeiders die 
bijscholingen volgen.  
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* Sectorale werkgroep asbest bouw 
 
 De heer Wim Bogaert meldt dat hij vernomen heeft van Jan Vochten van de Confederatie Bouw 

dat de in de nieuwe cao Bouw voorziene sectorale werkgroep asbest begin volgende jaar voor de 
eerste maal zal bijeen komen.  

 
 Ter herinnering: in deze sectorale werkgroep asbest heeft onze vereniging volgende 

afgevaardigden aangeduid: Maarten Vanbuel, Guy Coertjens, Gaëtan Decelle en Serge Jacquemin.  
 
  
 
 
 

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


