
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 19 februari 2019 

 
Aanwezig:   
 
de heren G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) Voorzitter 
 J. BEENS (BV DDM DEMONTAGE) 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 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) 
 G. MARTENS (BVBA REDECO) 
 J. SOETERS (BVBA  ASBITECH) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
                        W. WILLEMOONS (NV LIBRECO) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
  L. VAN DE WIELE (NV KOOLE) 
  J. WAUTERS (NV RENOTEC) 
 
De heer Guy Coertjens, voorzitter, heet iedereen van harte welkom.  
 
De heer Werner Willemoons meldt dat hij aangesteld is tot gedelegeerd bestuurder van de NV Libreco. 
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 22 januari 2019 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

2. Werkgroep Opleidingen/PBM’s 
 

Tijdens een studiedag die recent werd georganiseerd omtrent het thema “Vlaams Actieplan 
Asbestafbouw gaat van start: wat betekend dat concreet?” werd door een afgevaardigde van 
Abesco gesproken over eenvoudige handelingen “plus”. Deze eenvoudige handelingen hebben te 
maken met sloop, meer bepaald met historisch hechtgebonden asbest die verweerd is.  
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Over deze eenvoudige handelingen “Plus” wordt gesproken in de Vlaamse wetgeving die 
gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2017. Hierover is niets opgenomen in de 
nationale wetgeving. Er zal aan de FOD Werk gevraagd worden of dergelijke eenvoudige 
handelingen (Plus) mogelijk zijn en wie dit mag uitvoeren en welke opleiding dienen de 
werknemers specifiek gevolgd te hebben? 
 
In verband met de opleidingen voor werkzoekenden heeft de heer Frank Van Dessel van 
Constructiv de vereniging verwittigd dat er begin maart een medewerker bij VDAB wordt 
aangenomen die zich hiervoor zal inzetten voor gans Vlaanderen.  
 
In verband met de opleiding 32 uur werd vastgesteld dat verschillende organisaties deze opleiding 
reeds geven. Hierover heeft de heer Guy Coertjens een onderhoud gehad met mevrouw Isabelle 
Simonet en Kaartje Haelterman van Constructiv. Deze beslissing kan niet meer tegengehouden 
worden. Ook de Franse tegenhanger van Syntra (IFAPME) heeft reeds een erkenning.  
 
De leden van VAB worden opgeroepen om hun medewerkers een opleiding te laten volgen bij 
Tecno Bouw in Geel. Het gevaar immers bestaat wanneer bij verschillende instanties andere dan 
Tecno Bouw opleidingen worden gevolgd er een versnippering zal optreden.  
 
Er zal wel gevraagd worden voor de bedrijven die ver verwijderd zijn van Tecno Bouw in Geel bv. in 
Wallonië om daar te onderzoeken of de opleidingen niet in het bedrijf kunnen worden gegeven.  
De heer Guy Coertjens zal hierover contact opnemen met Tecno Bouw.  
 
Op de volgende algemene vergadering zal een vertegenwoordiger van de firma Vandeputte 
worden uitgenodigd om een overzicht te geven van hun diensten en welke maskers zij kunnen 
aanbieden. Er zullen ook mobiele face fittesten kunnen gebeuren. 
 
Tecno Bouw vraagt aan de vereniging of er interesse bestaat voor een opleiding over het aëraulisch 
rekenblad. Het is reeds geleden van eind 2013 dat deze opleiding nog eens werd gegeven. 
 

3. Werkgroep Regelgeving 
 

De heer Luk De Knijf meldt dat hij alle opmerkingen die hij van de leden heeft ontvangen op het 
ontwerp van KB tot wijziging titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het Welzijn 
op het Werk heeft samengebundeld en overgemaakt aan de heer Alain Jeger die namens de labo’s 
in de werkgroep van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk zetelt.  
 
Het secretariaat wordt verzocht dit overzicht ook over te maken aan de leden van de vereniging.  
 
Tot op heden kwam er nog geen terugkoppeling. Mogelijks ligt deze materie even stil gezien de op 
til zijnde verkiezingen en de regering nu in lopende zaken is. Naar verluidt zouden de vakbonden 
ook tegen het ontwerp van KB gekant zijn.  
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De heer Guy Coertjens meldt dat hij een vraag heeft gekregen om donderdag e.k. voor het ACV te 
spreken op een studiedag. De heer Guy Coertjens zal een overzicht geven van de wetgeving en ook 
een info over de protectiefactor bij maskers. 
 
Er zal ook gevraagd worden aan het secretariaat van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 
 op het Werk of onze vereniging in deze werkgroep kan vertegenwoordigd worden. 
 
De heer Luk De Knijf wordt bedankt voor de geleverde inspanningen. 

 
4. Werkgroep Afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat er een vraag is gekomen van OVAM voor een oplijsting van 
de aanleveringen van vorig jaar. 
 
Daarna werd de vraag ook uitgebreid met een vraag naar herkomsten. OVAM wil dit linken aan het 
Tracimat verhaal.  
 
Van de aangekondigde controles op wegtransport werd niet veel gemerkt vorig jaar.  
 
De heer Ruben Gevaert meldt dat OVMB nog steeds niet operationeel is.  
 

5. Werkgroep PR 
 
 De heer Guy Coertjens meldt dat hieromtrent niets te vermelden is.  
 
6. Transparantie en goedkeuring prestaties Guy Coertjens 

Bepalen wie naast de penningmeester mee de prestaties en bijhorende facturen van Guy 
Coertjens zal goedkeuren. 
 
Op de vorige vergadering werd Guy Coertjens tot Voorzitter verkozen.  
 
De huidige opdrachten van VAB aan Guy Coertjens luiden als volgt:  
 
• opstellen eindtermen asbestverwijderaar bij Constructiv; 
• VAB vertegenwoordigen als voorzitter bij verschillende activiteiten; 
• updaten basiscursus asbest VAB. 

 
Voor deze drie opdrachten zal de heer Guy Coertjens zijn prestaties factureren aan de vereniging. 
De heer Luk De Knijf zal als penningmeester samen met de heer Dirk Vandekerkhof de prestaties en 
bijkomende facturen van de heer Guy Coertjens goedkeuren. 
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7. Allerlei, o.a. opvolging briefwisseling: 
 

-  asbestverwijdering – contracten van bepaalde duur; 
-  asbestafbouwbeleid: brieven aan Waalse en Brusselse diensten; 
-  meting van asbestconcentratie in de lucht – aanpassing norm NBN-T96-102/NBN-T93-103; 
-  BIM – IBEG: nieuwsbrieven 

 
De heer Wim Bogaert meldt dat voor deze vier punten nog geen antwoord op het secretariaat 
toekwam. 
 
In verband met het dossier hellend vlak van Ronquières heeft de heer Serge Jacquemin beloofd dat 
hij zal een antwoord voorbereiden op de brief van de heer Alain Soetens. Dit zal ook gebeuren in 
overleg met een inspecteur van de FOD Werk en de heer Philip Hella.  

 
 
 
 

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


