
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 17 september 2019 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER) Voorzitter 
 J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
mevrouw S. HEYMANS (NV LIBRECO) 
de heren S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT MONUMENT) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 J. VANELDEREN (NV SBMI) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC)         
 W. WILLEMOONS (NV ASBEST CARE en NV LIBRECO)   Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
  X. DE CLERCK (NV ACLAGRO)  
  F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
                                                       G. Martens (BVBA REDECO) 
  L. VAN DE WIELE (NV KOOLE) 
  J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
 
Eveneens aanwezig voor punt 2:  
 
de heer Loïc Onraedt, commercieel vertegenwoordiger van LAPRO 
de heer Patrick Lambreghts, afgevaardigd bestuurder van LAPRO 
 
Eveneens aanwezig voor punten 2 en 3: 
 
De heer Dirk Bulens, Opleidingscoördinator Techno Bouw 
 
    
   
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 18 juni 2019 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
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2. Voorstelling maskers 
 

De heren Patrick Lambreghts en Louïc Onraedt, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en 
commercieel vertegenwoordiger van de firma LAPRO stellen de volgende ademhalingssystemen 
voor: 
 
* CleanAir; 
* stofzuiger met waterdicht patroon, zoals CP10; 
* verstelbare luchtinlaten. 
 

3. Werkgroep Opleidingen/BPM’s 
 
 De heer Maarten Vanbuel, voorzitter verleent voor de toelichting van dit agendapunt het woord 

aan de heer Dirk Bulens, opleidingscoördinator Tecno Bouw. 
 
 De heer Dirk Bulens vraagt de aandacht van de leden voor volgende punten: 
 

• De heer Dirk Bulens stelt vast dat de deelnemers aan de asbestopleidingen (32 u en 
herhalingsopleidingen) geregeld hun masker niet bijhebben. Deze vaststelling is zowel bij de 
leidinggevenden als bij de arbeiders. De betrokken cursisten baseren hun info soms op 
verouderde basisdocumenten. Op de website van Tecno Bouw staan nu actuele preciseringen 
vermeld (o.a. dat de cursisten dienen geschoren te zijn). Deze preciseringen zullen aan de leden 
ook nog via e-mail verstuurd worden. De leden worden verzocht deze preciseringen te 
verspreiden in hun bedrijf. 

 
De heer Dirk Bulens heeft ook vastgesteld dat er bij de maskers soms geen identificatie wordt 
toegevoegd. Soms zijn de cursisten slecht of niet geschoren (men mag maximum 8 dagen 
geleden geschoren geweest zijn). Bij Tecno Bouw zijn  tegen betaling scheerkits ter beschikking. 

 
• Voor het ogenblik biedt Tecno Bouw aan de bedrijven een opleidingskalender aan en dit zowel 

voor de basisopleiding en de herhalingsopleiding. Onlangs zijn terug opleidingen moeten 
gecanceld worden daar er niet voldoende inschrijvingen waren. De heer Dirk Bulens zou graag 
de huidige werking aanpassen met betrekking tot het systeem van de open inschrijvingen. 
Gezien nu soms opleidingen met 1, 2 of 3 inschrijvingen dienen gecanceld te worden. 
Daarom wenst de heer Dirk Bulens de interactie tussen de leden van VAB en Tecno Bouw te 
verhogen door betere afspraken te maken i.v.m. het aantal potentiële cursisten en de 
voorkeuren van de bedrijven i.p.v. af te wachten op inschrijvingen en een eigen kalender op te 
dringen. 

 
De heer Dirk Bulens vraagt dan ook of Tecno Bouw de bedrijven mag contacteren met de vraag 
naar de gewenste opleidingen.  
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De vergadering vindt dit een zinvol idee van de heer Dirk Bulens. Er dient wel altijd te kunnen 
gewerkt worden met een zekere reserve.  

 
In dit verband maakt één van de leden zijn beklag dat de Franstalige basisopleiding voor de 
bouwvakantie niet is kunnen doorgaan daar de opleider ziek was. Volgens de klant mag dit geen 
reden zijn om een opleiding te annuleren. De heer Dirk Bulens meldt dat men voor het ogenblik 
bezig om voor deze problematiek een solide oplossing te vinden. Het probleem stelt zich echter 
dat er niet zoveel Franstalige lesgevers ter beschikking zijn.  

 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij samen met de heer Guy Coertjens volop bezig is met de 
certificering van de opleiding en cursisten. Er werden nu reeds een aantal proefexamens van de 
cursisten afgenomen die evenwel nog niet bindend zijn. 
 
De heer Guy Coertjens meldt dat na de  recentste Nederlandstalige opleiding  een dertigtal 
meerkeuze vragen werden gesteld als proef. De resultaten lagen tussen de 18 en 19 op een totaal 
van 30 punten.  
 
De heer Dirk Bulens meldt dat het geplande parcours in verband met de opleiding 
asbestverwijderaars vluchtelingen in samenwerking met de VDAB werd verlaten. Deze opleiding is 
niet meer haalbaar tegen het einde van dit jaar. Nu is men bezig met een breder traject met o.a. 
een soort jobdag. Het nieuwe traject is nog niet volledig klaar. Het is de bedoeling dat daaruit een 
groep wordt gedistilleerd vanuit de provincies Antwerpen en Limburg die eerst een vooropleiding 
krijgen (basis VCA). Het gaat dus niet meer specifiek om vluchtelingen maar om werkzoekenden. 
Daarna krijgen ze 5-dagen vooropleiding en dan pas de effectieve 32 uur basisopleiding. Met dit 
project beoogt men kwalitatief hoge medewerkers op te leiden. Het betreft hier een uitsluitend 
Vlaams initiatief. 
 
Volgens de heer Maarten Vanbuel staat er ook een project voor inventaristen in de steigers.  
 

4. Werkgroep Regelgeving 
 

De heer Luc De Knijf meldt dat men nog steeds wachtende is op mogelijke wijzigingen. 
Verschillende deelpartners verkondigen hun eigen mening heeft hij de indruk.  
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij op de jongste vergadering van de Hoge Raad een aantal 
zaken geherformuleerd heeft.  
 
De vereniging staat aan dezelfde kant als de vereniging van de labo’s. Het zal nog wel enige tijd 
duren vooraleer er een nieuwe reglementering komt gezien de huidige regering in lopende zaken 
is. 
 
De heer Luc De Knijf stelt vast dat de asbest verwijderende bedrijven moet voldoen aan de federale 
wetgeving maar dat er ook de regionale wetgeving is zoals die opgelegd wordt door OVAM die 
daar soms tegen in gaat. Zo worden de sloopinvenaristen gevormd om de methode te bepalen van  
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asbestverwijdering. Volgens de federale wetgeving mag alleen de asbestverwijderaar de methode 
bepalen.  
 
Volgens de heer Maarten Vanbuel mag bij een inventaris een risicoanalyse gemaakt worden maar 
over de activiteiten die moeten uitgevoerd worden is het alleen de werkgever die een risicoanalyse 
mag maken. 
 
De heer Vanbuel doet een oproep  aan diegenen die de foto’s  hebben ontvangen om daarop de 
nodige commentaar te geven.  
 
De heer Luc De Knijf meldt dat er in verschillende lastenboeken ongerijmdheden zitten. Er dient 
hierop gepast gereageerd te worden. De heer Maarten Vanbuel is hiermede akkoord maar 
verzoekt de leden die hiermee geconfronteerd worden om concrete voorbeelden aan het 
secretariaat over te maken zodat hierop op een gepaste wijze kan gereageerd worden. 
 

5. Werkgroep afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat er geen bijzonder nieuws te melden valt in verband met de 
afvalproblematiek. Dit zal ook besproken worden bij het punt Tracimat. 
 
De heer Werner Willemoons meldt dat de vergunning van Abesco door de Raad van State werd 
geschorst. Het beroep hiertegen is voor het ogenblik lopende.  
 

6. Werkgroep PR 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij samen met heer Wim Bogaert enkele actualiseringen heeft 
gebracht aan de website. Deze wijzigingen moeten nog worden doorgevoerd door de webmaster 
Cathedral Design. Het secretariaat wordt verzocht om aan Cathedral Design te vragen hiervan 
spoedig werk te maken. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat er op 7 oktober e.k. een voorstelling is van het boek van 
advocaat Bram Vandromme, advocaat te Kortrijk. Op deze voorstelling zal de heer Maarten 
Vanbuel aanwezig zijn. Hij heeft advocaat Bram Vandromme voor zijn publicatie ook enkele 
adviezen gegeven. Op deze voorstelling zullen ook presentator Thomas Vanderveken en Sven De 
Mulder (OVAM) aanwezig zijn. 
 
De publicatie gaat over “wat is asbest, hoe verwijderen en wat als je ervan ziek wordt”. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij het niet altijd eens is met de inhoud van deze publicatie. In 
deze publicatie wordt al geen melding meer gemaakt van de woningpas. 
 

7. Paritair Comité Bouw nr 124: werkgroep arbeidsvoorwaarden asbestverwijdering en verwerking 
 

Voor de toelichting van dit agendapunt verleent de heer Maarten Vanbuel het woord aan de heer 
Wim Bogaert.  
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De heer Wim Bogaert meldt dat in het  jongste sectoraal akkoord 2019-2020 afgesloten in het 
Paritair Comité voor het Bouwbedrijf opnieuw werd besloten tot de oprichting van een werkgroep 
met alle betrokken partijen (erkende asbestverwijderaars, sociale partners, Constructiv) om alle 
huidige loon- en arbeidsvoorwaarden en aspecten qua veiligheid en gezondheid te bekijken. 
 
In het sectoraal akkoord 2017-2018 was ook reeds besloten tot de oprichting van dergelijke 
werkgroep. Destijds werd besloten om twee Nederlandstalige leden en één Franstalig lid af te 
vaardigen in de sectorale werkgroep asbest (Serge Jacquemin, Maarten Vanbuel en voormalig 
VAB voorzitter Bob Rottiers). 
 
De heer Maarten Vanbuel stelt voor dat met een aantal leden op voorhand wordt 
samengekomen om een standpunt in deze te bepalen. De vakbonden willen dat de arbeiders 
die asbest verwijderen beter beloond worden. 
 
Volgens de heer Maarten Vanbuel kan hier pas over gesproken worden wanneer er voor 
gezorgd wordt dat de werknemers van alle asbest verwijderende bedrijven ingeschreven staan 
in het PC 124 en niet in andere paritaire comités zoals bijvoorbeeld het PC 121. 
 
De bedrijven die ressorteren onder het PC 124 Bouw betalen reeds de hoogste sociale lasten. Er 
moet kunnen worden gestreden met dezelfde wapens. 
 
Er wordt besloten dat in de sectorale werkgroep volgende personen mits hun akkoord zullen 
worden afgevaardigd: de heren Serge Jacquemin, Maarten Vanbuel, Guy Coertjens en Gaëtan 
Decelle. 
 
Voor de voorvergadering zijn naast vermelde personen ook volgende leden bereid ook hieraan 
hun medewerking te verlenen: de heren Jurgen Vanelderen, Luc De Knijf, Bruno Van den Breen 
en mevrouw Stefanie Heymans. 

 
8. Tracimat 

 
Dit punt werd ook reeds behandeld tijdens de hogervermelde agendapunten. 
 
Het afleveren van stortattesten is niet meer van deze tijd. De aankomstverklaringen zijn 
voldoende, aldus de heer Dirk Vandekerkhof. 
 

9. Ontspannende activiteit vereniging dd. 4 oktober 2019 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat ondertussen alle leden reeds een uitnodiging hebben 
ontvangen voor de jaarlijkse ontspannende activiteit die de vereniging dit jaar organiseert op 
vrijdag, 4 oktober met als bestemming Moeskroen en Kortrijk. 
 
De heer Maarten Vanbuel overloopt het programma met o.a. een bezoek aan de kaviaarproductie  
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van Royal Belgium Caviar. Dit is een unieke kans. Het is wel zeer belangrijk dat de geïnteresseerde 
leden hun deelname bevestigen aan het secretariaat voor 27 september e.k.  
Deelname is kosteloos. 
 
Eén van de aanwezige leden vraagt om volgend jaar terug een overnachtingsmogelijkheid te 
voorzien. 
 

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

De heer Gaëtan Decelle meldt dat het studiebureau B.A.C. volop bezig is met een risicoanalyse uit 
te werken ivm de asbestverwijdering. Er had reeds een eerste vergadering plaats met het labo 
ULAP. 
 

*  Asbestafbouwbeleid: brieven aan Waalse en Brusselse diensten 
 

Hierop kwam nog steeds geen antwoord van de bevoegde diensten. 
 

*  Meeting van asbestconcentratie in de lucht – aanpassing norm NBN-T96-102/NBN T93-103 
 
 De heer Maarten Vanbuel zal nog enige verduidelijking vragen bij het eerder antwoord dat het 

secretariaat ontving van de bevoegde dienst.  
 
*  BIM – IBGE: nieuwsbrieven 
 
 Ook hierop kwam nog geen antwoord. 
 
*  Briefwisseling aan Paul Tousseyn FOD Welzijn op het Werk ivm verwijderen belangrijke 

hoeveelheden asbest in het bassin van Coo 
 
 Vanuit de vereniging werd op 12 juli ll een brief gericht aan de heer ir. Paul Tousseyn, directeur-

generaal van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werk ivm een 
project voor het verwijderen van asbesthoudende lijmlagen in Coo.  

 
 Het betreft een asbestverwijderingsproject dat groter is dan 50.000 m² dat door een Zwitsers 

bedrijf zal worden uitgevoerd met gedetacheerde Portugese werknemers. Deze werkzaamheden 
worden niet uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is van een erkenning. Bovendien  wordt de 
vraag gesteld of hier kan gesproken worden van het gebruik van een techniek conform de 
welzijnswetgeving.  

 
 Tot op heden werd hierop nog geen antwoord ontvangen van de heer Paul Tousseyn. Het 

secretariaat wordt verzocht aan de heer Paul Tousseyn een herinnering te sturen. 
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*  Erkenningen asbest: geldigheidsduur 
 
 Het secretariaat ontving de bevestiging van mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD WASO, 

directie Antwerpen dat het feit dat België voor het ogenblik een regering in lopende zaken kent 
geen gevolgen heeft voor de lijst van de erkende asbestverwijderaars.  

 
 Ook een regering in lopende zaken kan de verlengingen en aanvragen tot erkenning als 

asbestverwijderaar goedkeuren. 
 
*  Website asbestinfo.eu 
 
 Eén van de leden vraagt de aandacht voor de website asbestinfo.eu.  
 
 Volgens de heer Maarten Vanbuel is het bedrijf dat achter deze website zit een 

telemarketingbedrijf. Het pretendeert  alles te weten over asbest en asbestverwijderaars. De heer 
Maarten Vanbuel meldt dat hierop zal gereageerd worden vanuit de vereniging.  

 
 Op deze website komen ook bedrijven voor die geen erkenning hebben van de FOD Werk. Ook 

wordt er verwezen naar ophaalplaatsen die louter plaatselijke containerparken zijn. Als 
asbestverwijderingsbedrijf kan men gratis worden opgenomen op deze website. Sommige leden 
stellen de vraag hoe dit te rijmen valt met de GDPR-wetgeving.  

 
 Wanneer men in een bepaalde applicatie op deze website een postcode ingeeft wordt men 

verwezen naar o.a. de erkende asbestverwijderaars in deze regio. 
 
 
 
  
 
 
 

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


