
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 18 juni 2019 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER) Voorzitter 
 J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
 M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
 W. BUYDENS (NV ASBEST CARE en NV LIBRECO) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 L. VAN DE WIELE (NV KOOLE) 
 J. VANELDEREN (NV SBMI) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 W. WILLEMOONS (NV ASBEST CARE en NV LIBRECO)  Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren X. DE CLERCK (NV ACLAGRO)  
  L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
  F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
  R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
  mevrouw S. HEYMANS (NV LIBRECO) 
  de heren G. MARTENS (SPRL REDECO) 
  J. SOETERS (BVBA ASBITECH) 
  B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
  J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
  J. WAUTERS (NV RENOTEC)          
   
AGENDA  
 
Daar de heer Maarten Vanbuel, voorzitter nog aanwezig is op een vergadering van de Hoge Raad voor 
Preventie en Bescherming op het Werk wordt de vergadering voorgezeten door de heer Guy Coertjens, 
ondervoorzitter. 
 
Alvorens met de agenda aan te vatten, stelt de heer Walter Buydens zich voor. De heer Walter Buydens 
vertegenwoordigt zowel de NV Libreco als de NV Asbest Care.  
 
1. Verslag over de algemene vergadering dd. 21 mei  2019 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
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Het secretariaat wordt verzocht om voortaan het thema Tracimat steeds op de agenda te plaatsen. 
Volgens één van de leden zijn immers nog veel zaken die binnen Tracimat worden besproken 
onduidelijk. VAB moet heel nauwe contacten hebben op dit vlak om deze evolutie te volgen. 
De vrees is dat we zullen geconfronteerd worden met experts met weinig ervaring. 

 
2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 

De heer Guy Coertjens, voorzitter van deze werkgroep, meldt dat men bij Constructiv nog steeds 
bezig is in het kader van de beroepscompetentiecertificering examenvragen op te stellen. Deze 
taak zal verder gezet worden in de maanden juli en augustus e.k. Daarna dienen de vragen nog in 
examens worden gegoten. 

 
Vanuit Constructiv is ook gevraagd om de waarborgcommissie op te starten. Hierin zal de heer 
Maarten Vanbuel namens VAB zitting in hebben. 
 
Op de vraag of er bedrijven een tolk ter beschikking hebben om werknemers in het Roemeens te 
begeleiden zijn geen kandidaten gekomen. Ook een navraag bij WE Consult heeft niets opgeleverd. 
 
Op de volgende vergadering zal een vertegenwoordiger van Lapro worden uitgenodigd om de 
nieuwe maskers voor te stellen van het type Chemical 2F (vergelijkbaar met proflow). 
 

3. Werkgroep Regelgeving 
 
 Er wordt vastgesteld dat hieromtrent geen nieuws te vermelden is. 

 
4. Werkgroep Afval 
 

Hieromtrent wordt verwezen naar wat reeds is vermeld ivm Tracimat.  
 

5. Werkgroep PR 
 

Dit punt wordt verdaagd naar een later tijdstip op de vergadering tot de heer Maarten Vanbuel de 
vergadering zal vervoegen. 
 

6. Verslag begeleidingscomité BBT-studie over asbesthoudende reststromen 
 

De heren Dirk Vandekerkhof en Sebastiaan Beerten brengen verslag uit over de eerste vergadering 
dd. 28 mei ll van het begeleidingscomité (BC) in het kader van de studie over asbesthoudende 
reststromen.  
 
Na voorstelling van de talrijke aanwezigen en omstandige toelichting van het begrip en proces 
‘Best Beschikbare Techniek’ werd de noodzaak voor oprichting van een BC (begeleidingscomité) 
gekaderd.   
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Op 15/03/2016 werd versie 1.2 van de beslissingsboom : ‘Evaluatiemethodiek asbesthoudende 
Grond- en Puin’ gepubliceerd. Voor diverse afvalstromen leidt toepassing van deze 
beslissingsboom tot eindadvies ‘overleg OVAM/Stakeholders’ waaruit dan de BBT-techniek 
moeten volgen om deze afvalstromen verder te verwerken/storten.  GO4CIRCLE heeft hiervoor 
al snel aangedrongen bij de BBT/EMIS/EP-stuurgroep om een BBT-studie uit te voeren naar 
verwerkingstechnieken van asbesthoudende afvalstromen. 

 
Scope en doel van de studie : 
 
• Reinigbaarheid van asbesthoudende grond of puin onderzoeken ( = onderbouwing van de 

beslissingsboom ) 

• Milieubeschermende maatregelen bij deze reinigingstechnieken uitwerken ( = basis 

vergunningscriteria voor GRC’s ) 

• Omgang met asbesthoudende grond of puin op werven waarbij de aanwezigheid van asbest 

pas vastgesteld wordt tijdens de uitvoeringsfase ( code van goede praktijk / 

milieubeschermende maatregelen ) 

om dan in een tweede stadium eventueel nog te onderzoeken : 
 
• welke maatregelen bij transport van asbest ( alle stromen ) 

• alternatieve methodes voor cementering/immobilisatie en op welke basis/criteria wordt er 

beslist of immobilisatie nodig is 

Na deze startvergadering zal VITO in de maanden juni-oktober informatie verzamelen (contacten 
met betrokkenen, bedrijfsbezoeken, bevraging, literatuur, bestaande wetgeving, andere 
gewesten/landen, …. ) om dan met een eerste draft ‘BBT-studie’ naar buiten te komen 
(september – november ).   

 
Aan de leden van de BC werd gevraagd om relevante informatie en contacten aan te leveren, 
aandachtspunten te melden en de draft-rapporten na te lezen en te bespreken.   

 
Volgende vergadering BC : december 2019 
 
Het secretariaat wordt verzocht de presentatie en het verslag over deze eerste vergadering aan de 
leden over te maken. 
 
Wat OVMB te Gent betreft is er geen verdere info, het is niet duidelijk of het bedrijf reeds 
opgestart is. 

 
7. Verplichting tewerkstelling arbeiders asbestverwijdering onder PC Bouw nr. 124 
 

Naar aanleiding van een vraag van één van onze leden of een erkend bedrijf met zijn personeel wel 
degelijk valt onder het Paritair Comité (PC) voor het Bouwbedrijf, meldt de heer Wim Bogaert het 
volgende. 
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De activiteit van slopings- en slechtingswerken met inbegrip van de afbraak en/of de verwijdering 
van de asbest of van asbesthoudende materialen is een activiteit die ressorteert onder het PC voor 
het Bouwbedrijf nr. 124. 
 
Voor asbestverwijderingswerkzaamheden moet men ook een RSZ-kengetal 024 (hoogste RSZ-
bijdrage) hebben.  
 
Een werkgever valt in principe onder één enkel PC, volgens het principe “de bijzaak volgt de 
hoofdzaak”. De hoofdactiviteit is de economische activiteit waaraan de meeste arbeidsuren 
worden gepresteerd of waaraan de meeste personeelsleden worden tewerkgesteld. Er bestaan 
echter uitzonderingen op deze regel: er bestaan specifieke PC’s voor arbeiders en voor bedienden; 
een onderneming kan dus onder verschillende PC’s vallen voor haar arbeiders en haar bedienden. 
Sommige KB’s tot vaststelling van de bevoegdheid van PC’s wijken af van het principe dat de 
bijzaak de hoofdzaak volgt en preciseren dat een werkgever onder het paritair comité kan vallen op 
basis van een normale activiteit, gedefinieerd als een activiteit die de occasionele activiteit uitsluit 
maar die niet noodzakelijk de hoofdactiviteit vormt (bv het PC voor de Bouwbedrijf nr 124). 
 
Een onderneming die verschillende activiteiten uitoefent zonder onderlinge verwantschap 
uitgeoefend in verschillende lokalen met personeel dat uitsluitend wordt ingezet voor elk van deze 
activiteiten kan onder verschillende paritaire comités vallen.  
 
Leden die weet hebben van bedrijven die asbestverwijderingswerken uitvoeren zonder onder het 
PC 124 ressorteren kunnen hiervan steeds melding maken bij het secretariaat die dan na 
onderzoek mogelijks zal klacht neerleggen bij de bevoegde inspectie. 

 
9. Cijfers over illegaal dumpen van asbest 
 

De heer Guy Coertjens meldt dat naar aanleiding van een vraag van OVAM de vereniging een 
rondvraag heeft gedaan bij haar leden omtrent cijfers over illegale dumpingen van asbest. 
Verschillende leden hebben op deze vraag geantwoord.  
 
De heer Guy Coertjens leest het antwoord voor dat hij heeft overgemaakt aan mevrouw Astrid 
Verheyen van OVAM. 
De conclusies zullen aan alle leden worden overgemaakt. 
 
Ondertussen vervoegt de heer Maarten Vanbuel de vergadering. De heer Maarten Vanbuel 
herneemt opnieuw het punt 3 werkgroep regelgeving. 

 
3. Werkgroep regelgeving 

 
De heer Maarten Vanbuel brengt verslag uit over de vergadering die hij deze namiddag heeft 
bijgewoond van de Hoge Raad van Preventie en Bescherming op het Werk die gewijd was aan 
het ontwerp van KB tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over 
het Welzijn op het Werk. 
 
De heer Maarten Vanbuel geeft een samenvatting van de zaken die in dit kader werden 
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besproken.  
 

Algemeen wil men vanuit de administratie naar de toekomst een verlaging van de grenswaarde 
bij asbestverwijderingswerken met een factor 10. 

 
Voor opmaken van asbestinventarisssen zal dit in overeenstemming zijn met het model dat 
gebruikt wordt bij BIM momenteel. De administratie bevestigt dat er overleg zal zijn met de 
Gewesten. Navraag bij OVAM leert ons echter dat dergelijk overleg tot op heden nog niet heeft 
plaatsgevonden. Naast het vastgelegde model is de bekwaamheid van de inventariseerders een 
belangrijke factor voor de kwaliteit van de inventaris. Vanuit de labo’s en VAB werd er sterk op 
aangedrongen om een degelijke opleiding/erkenning te gaan voorzien voor inventariseerders. 
Het VBO en Unizo zijn hier sterk op tegen. Zijn wensen de huidige wetgeving te behouden en 
willen enkel inzetten op een degelijke informatiecampagne die externe preventiediensten laat 
toezien op de kwaliteit van de inventarissen. 

 
Betreffende de meetstrategie is er overeen gekomen dat de labo’s een meetstrategie dienen uit 
te werken op basis van het werkplan van de asbestverwijderaar. Deze meetstrategie zal dan 
integraal deel gaan uitmaken van de melding en dient dus ook op de werf aanwezig te zijn. De 
vereniging voor laboratoria laat weten dat dit zeker een impact zal hebben op de huidige 
prijzen. Dit is een extra administratieve stap die betaald zal moeten worden. 

 
Het ontwerp waarbij enkel de opdrachtgever een erkend labo voor luchtmetingen gaat 
aanstellen werd genuanceerd. De administratie wenst hiermee de onafhankelijkheid te  
bekomen tussen het labo en de verwijderaar, maar begrijpt ook de praktische bezwaren van 
uitwisselbaarheid van de meetresultaten en de economische impact voor de labo’s (waarbij die 
bij diverse organisaties achter hun geld moeten zitten). Hierdoor zal het nog steeds mogelijk zijn 
dat de verwijderaar een labo gaat aanstellen. 

 
De afwijking in het ontwerp koninklijk besluit betreffende het in uitzonderlijke gevallen toelaten 
om  geen hermetische zone te gebruiken zal enkel van toepassing zijn voor erkende 
ondernemingen en na grondige risico-evaluatie. 

 
De verplichting om visueel contact te hebben met uitvoerders in de zone zal beperkt worden tot 
de aanduiding van en effectieve plaatsing van kijkvensters in de dubbele wand van de 
hermetische zone. 
 
De vergadering pleit voor een kwaliteitsgarantie voor diegenen die inventarissen maken.  
 
De vereniging moet lobbyen op federaal niveau dat alles ivm de notariële zaken inzake 
onroerende goederen moet gebeuren via de asbestinventaris. Volgens de heer Maarten 
Vanbuel zal dit enige tijd vergen. Er is volgens hem nog veel werk te verrichten. De 
opmerkingen die de leden hebben gemaakt op het ontwerp van KB waren volgens de heer 
Maarten Vanbuel zeer waardevol.  
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5. Werkgroep PR 

 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat de vereniging twee banners heeft laten maken met 
publiciteit op voor de vereniging. De leden die deze banners willen gebruiken kunnen deze 
steeds bij de heer Wim Bogaert bekomen. Eén van de banners wordt op de vergadering 
opgesteld.  
 

8. Ontspannende activiteit vereniging oktober 2019 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij nog geen uitsluitsel heeft of de ontspannende activiteit zal 
plaatsvinden op vrijdag 4 of op vrijdag, 11 oktober e.k. 
 
In de voormiddag zal een bezoek gebracht worden aan de grootste kaviaarkwekerij van Europa die 
in Moeskroen is gevestigd. Er zal een film worden getoond en een bezoek aan de kwekerij zal op 
het programma staan. 
Daarna zal er ook een degustatie van kaviaar voorzien worden. 
 
In de namiddag zal een sportieve activiteit plaatsvinden in de stad Doornik. De heer Maarten 
Vanbuel zal hiervoor samen een programma opstellen met mevrouw Annemie Vander Kuylen van  
de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen. 
 

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

Zoals gevraagd werd op de recentste VAB-vergadering heeft B.A.C. haar offerte aangepast naar 
vermoedelijke hoeveelheden om aldus te komen tot een realistisch budget (m.n. € 4.620).  
 
B.A.C. zal een risicoanalyse uitwerken. De vergadering gaat akkoord met deze offerte en het 
secretariaat wordt verzocht dit te bevestigen aan B.A.C.. 
 
Het secretariaat wordt ook gevraagd om een brief te richten aan de dienst Welzijn op het Werk 
Directie Namen -  Luxemburg – Waals Brabant te Jambes (tav de heer Didier Vassallo) waarin 
gemeld wordt dat we inderdaad aan een studiebureau de opdracht hebben gegeven om een 
risicoanalyse uit te werken. 
 

*  Eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen 
 

De heer Guy Coertjens leest het antwoord voor dat de vereniging heeft ontvangen van de 
Directeur-Generaal van de FOD Welzijn op het Werk op de vraag die wij hebben gesteld ivm de 
eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen. Conclusie is dat de techniek “eenvoudige 
handelingen met bijkomende maatregelen” niet is opgenomen in de Codex en dus niet als 
terminologie kan erkend worden. De situaties waarin “eenvoudige handelingen” kunnen worden 
gebruikt staan uitvoering in de Codex beschreven, aldus de heer Paul Tousseyn, directeur-generaal 
van de FOD Welzijn op het Werk. Dit zal ook zo worden gecommuniceerd door de heer  
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Maarten Vanbuel aan OVAM.  
 

*  Eén van de leden peilt bij de aanwezigen of zij nog geen problemen hebben ondervonden met hun 
erkenning van de FOD WASO gezien het feit dat er nog geen nieuwe regering is. Die erkenning 
vervalt immers op een bepaalde datum. Het secretariaat wordt verzocht om navraag hieromtrent 
te doen bij mevrouw Marie-Roos Vervondel van de FOD WASO van de afdeling Antwerpen.  

 
 Uit navraag bij mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD WASO, directie Antwerpen is gebleken 

dat ondanks de huidige regering in lopende zaken is, alles qua erkenningen gewoon doorloopt.  
 
 

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


