
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 19 november 2019 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER) Voorzitter 
 J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 M. BOTERDAELE (SA WANTY) 
 W. BUYDENS (NV ASBEST CARE) 
 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) 
mevrouw S. HEYMANS (NV LIBRICO) 
de heren D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 L. VAN DER WIELE (NV KOOLE) 
 P. VAN DE VELDE (NV VALENS) 
 J. VAN ELDEREN (SA SBMI) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
 J. VERSTRYNGE (NV VIABUILD) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren X. DE CLERCK (NV ACLAGRO) 
  R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
  S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
  J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES)     
 
Eveneens aanwezig voor punt 2: 
 
De heren D. Bulens, coördinator Tecno Bouw 
 J. Van Keirsbilck, teamleider bouw VDAB 
    
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 15 oktober 2019 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
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2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 

De heer Maarten Vanbuel, voorzitter verleent het woord aan de heren Dirk Bulens en Jan Van 
Keirsbilck.  
Zij stellen een proefopleiding asbestverwijderaar voor werkzoekenden voor die de instroom in het 
beroep van asbestverwijderaar moet vereenvoudigen. 
 
De VDAB kan er voor zorgen dat mensen voorbereid worden voor deze opleiding (voortraject). 
 
Aan de hand van een powerpointpresentatie stelt de heer Jan Van Keirsbilck het project voor.  
 
Bij deze proefopleiding gebeurt de rekrutering door de VDAB ism de bedrijven. De info komt van de 
bedrijven, Tecno Bouw en de VDAB. De selectie gebeurt door de bedrijven en VDAB. De opleiding 
vindt plaats bij Tecno Bouw, VDAB en Groep Intro. 
 
De rekrutering gebeurt door de VDAB (gerichte rekrutering en bredere rekrutering en door de 
bedrijven (via een vacature te plaatsen op de VDAB website en door een vermelding van het bedrijf 
in het VDAB-rekruteringsmateriaal). 
 
Er zal vooraf een infosessie plaatsvinden waar de bedrijven hun zelf kunnen voorstellen en waar de 
beroepenfilm van de VDAB zal worden vertoond. 
 
Tecno Bouw zal de voorstelling van de opleiding verzorgen. De VDAB zal de rechten en plichten van 
de cursisten toelichten. Mogelijks vindt er ook een werfbezoek en een demo plaats. Selectie 
(maximum 12 cursisten) gebeurt mogelijks via een praktische proef en een motivatiegesprek ism 
de bedrijven en de VDAB. 
 
De opleiding omvat een VCA-opleiding. Voor de Nederlandstaligen gebeurt deze VCA-opleiding via 
een online module en voor de anderstaligen via een opleiding bij de Groep Intro (47 u in 4 weken). 
 
De vooropleiding wordt gerealiseerd door Tecno Bouw (max. 12 cursisten) (+ taalondersteuning). 
Deze vooropleiding bedraagt  5 dagen (5 x 8 u) en zal ook gevolgd worden door een 
sollicitatiegesprek. De financiering van de VCA en de vooropleiding gebeurt door VDAB. De 
basisopleiding vindt plaats bij Tecno Bouw en wordt gefinancierd door bedrijven.   
 
De inhoud van de vooropleiding omvat: 
 
- asbestherkenning en de verschillende toepassingen; 
- gezondheidsrisico’s en gevaren – bewustwording; 
- veiligheid en procedures; 
- PBM’s en maskers: theorie en praktijk; 
- werken met volgelaatsmasker met motor en filters; 
- hygiënische maatregelen; 
- kennismaking met de hermetische zone en de couveusezaktechniek; 



 

 3 

 
 
 

- kennismaking met de bouwmaterialen en basis opbouwtechnieken (kaders maken, correct 
omgaan met tape,….). 

 
Wat de timing betreft wordt gemeld dat deze infosessie ten vroegste in maart 2020 kan 
georganiseerd worden en dit bij voldoende interesse. 
 
De tweede week na de bouwvakantie in 2020 zou er dan in de bedrijven kunnen worden gestart 
met een tewerkstelling. 
 
Er dient een voldoende basiskennis te zijn van het Nederlands om toegelaten te worden tot de 
opleiding. 
 
Deze opleiding is enkel voor Vlaanderen.  
 
De heer Michel Fumière zal informeren of er ook een dergelijks initiatief bestaat voor Wallonië en 
Brussel. 
 
De heer Jan Van Keirsbilck informeert bij de aanwezigen welke bedrijven geïnteresseerd zijn. Uit 
een rondvraag blijkt er dat er een 13-tal bedrijven in deze opleiding geïnteresseerd zijn voor een 
totaal van 20-tal cursisten, dit gespreid over gans Vlaanderen. 
 
De heer Jan Van Keirsbilck belooft om zo spoedig mogelijk hiervoor een budget aan te vragen bij de 
directie en het management van de VDAB. 
 
In een tweede face zal ook worden gekeken of deze opleiding niet kan worden georganiseerd in de 
regio Gent. 
 
Eventueel kan het voortraject worden uitgesplitst in twee groepen. De bedoeling is om het traject 
zo kort mogelijk te houden.  
 
Voor sommige bedrijven is het hebben van een rijbewijs een voorwaarde en moeten ze capabel 
zijn om op de opstapplaats of op de maatschappelijke zetel van het bedrijf te komen. 
 
De heren Jan Van Keirsbilck en Dirk Bulens worden bedankt voor hun toelichting.  
 
Vervolgens geeft de heer Dirk Bulens een stand van zaken ivm de asbestopleidingen die worden 
georganiseerd bij Tecno Bouw te Geel.  
 
De heer Dirk Bulens meldt dat in de toekomst de herhalingsopleidingen een stuk interactiever 
zullen worden aangepakt. De opleidingen waren tot nu toe kwalitatief niet wat ze moesten zijn. Er 
zal gewerkt worden met verschillende docenten. Voor de arbeiders zal ook de EHBO-procedure 
toegelicht worden en voor werfleiders zal de nadruk worden gelegd op communicatie en hoe 
feedback kan gegeven worden bij problemen. 
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Daarnaast zullen ook de face fittesten op dezelfde dag uitgevoerd worden. Er zal gewerkt worden 
met vaste, tweetalige docenten. 
 
Voor 2020 wordt ook onderzocht of de herhalingsopleidingen niet kunnen gebeuren bij een lokale 
afdeling van de Confederatie Bouw. Zo heeft de heer Dirk Bulens hieromtrent reeds contacten 
genomen met Namen, Luik, Kortrijk, Brugge en Gent. 
 
Opleidingen kunnen ook bij het bedrijf worden georganiseerd als er voldoende kandidaten zijn 
(min. 12 – max. 15 deelnemers).  
 
De heer Dik Bulens meldt dat vanuit Tecno Bouw eerstdaags alle personeelsdiensten van de 
asbestverwijderende bedrijven zullen worden gecontacteerd met de vraag hoeveel personen ze 
willen in opleiding sturen in 2020. 
 
De heer Dik Bulens meldt dat hij naar aanleiding van een gesprek met de heer Peter Nagels van 
Kiwa Oesterbaai werd gevraagd wat het standpunt is ivm het interactiever maken van de 
herhalingscursussen zodat tijdens de opleiding wat verteld wordt als “best practices” binnen de 
sector wordt aanvaard. Het betreft hier een viertal vragen. Het secretariaat wordt verzocht deze 
vragen aan de leden over te maken met het verzoek deze vragen te beantwoorden tegen de 
volgende algemene vergadering van dinsdag, 17 december e.k.  
 
Uit een eerste reactie blijkt dat elk bedrijf hieromtrent zijn eigen regels heeft. De vraag is hoe ver 
Tecno Bouw hierin mag gaan. Op een vraag van één van de leden antwoordt de heer Guy Coertjens 
dat voor de opleidingen de werknemers een filter moeten meenemen en voor een test alleen het 
masker. 
 
De opmerkingen die mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD WASO had gemaakt zijn 
ongeveer dezelfde zoals die ook worden vastgesteld bij de heer Vassallo van de FOD WASO 
Wallonië. 
 

3. Werkgroep regelgeving 
 
 De heer Luk De Knijf meldt dat in deze geen nieuws te vermelden is. 
 
 Hij heeft gevraagd aan Marie-Rose Vervondel van de FOD WASO om hem te informeren van zodra 

de wetswijzigingen er door zijn. Naar regelgeving toe wordt gesteld dat de overheid wel de 
regelgeving correct wil laten toepassen. Zo is onlangs een bedrijf haar erkenning als 
asbestverwijderaar kwijt gespeeld. 

 
4. Werkgroep afval 
 

Op de vorige algemene vergadering werd gevraagd aan de heer Ruben Gevaert om de 
acceptatievoorwaarden van OVMB te komen toelichten. Daar de heer Ruben Gevaert voor deze 
vergadering is verhinderd heeft hij het secretariaat de acceptatievoorwaarden van OVMB 
overgemaakt. Deze zullen bij het verslag over deze vergadering gevoegd worden.  
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Over Asbeco is er geen nieuws te vermelden. Er wordt gevraagd aan de heer Walter Buydens om 
ons hieromtrent op de hoogte te houden.  
 

5. Werkgroep PR 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat er hieromtrent niets nieuws te vermelden is. 
 

6. Tracimat 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat de vereniging een brief heeft gestuurd aan mevrouw Liesbet 
Van Cauwenberghe waarin duidelijk gesteld wordt dat de techniek van de eenvoudige handelingen 
met bijkomende maatregelen niet vermeld staat in de Codex Welzijn op het Werk.  
 
Er wordt hieromtrent verwezen naar de codex en ook naar de bevestiging hieromtrent van de heer 
ir. Paul Tousseyn, directeur-generaal van de FOD WASO.  
 
Het is steeds de aannemer – asbestverwijderaar (zie de Codex Welzijn op het Werk) die op basis 
van een risico-analyse de uitvoeringsmethode en werkwijze gaat bepalen. Dit kan en mag nooit 
door een opdrachtgever studiebureau of expert worden opgelegd. Het standpunt werd ook nog 
eens bevestigd door mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD WASO. 
 
Er wordt besloten om een gelijkaardig schrijven dat aan Tracimat werd gericht te sturen aan OVAM 
en aan de studiebureaus die asbestinventarissen maken.  
 
De leden die lastenboeken zien waar wordt verwezen naar eenvoudige handelingen met 
bijkomende maatregelen worden verzocht deze aan het secretariaat over te maken met het 
verzoek hierop te reageren. In deze brieven dient dan ook verwezen te worden naar het standpunt 
van de FOD WASO.  
 
Er wordt nog gemeld dat mevrouw Evy Troch BIM zal verlaten en zal gaan werken voor OVAM. 
 

7. Bespreking persbericht 
 

Naar aanleiding van een persbericht van 19 oktober ll waarin vermeld wordt dat  een zaakvoerder 
terecht staat omdat hij in juli 2017 twee jobstudenten onvoorbereid asbest heeft laten kappen op 
het dak van een zaal wordt nogmaals de nadruk gelegd dat de leden wantoestanden moeten 
aangeven aan het secretariaat. 
 
Indien overtredingen worden begaan worden zeer zware boetes opgelegd. 
 
Het is aan de leden om wantoestanden te signaleren aan het secretariaat, aldus de heer Maarten 
Vanbuel. 
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8. Vergaderkalender 2020 
 
De heer Maarten Vanbuel legt de vergaderkalender van 2020 voor: 
 
Woensdag 15/01 15 u  Antwerpen met aansluitend nieuwjaarsdrink 
Dinsdag 11/02  12 u Diegem Novotel 
Dinsdag  10/03 12 u Antwerpen 
Dinsdag  14/04   16u        statutaire algemene vergadering in de regio Brussel gevolgd door 

een diner 
Dinsdag  12/05 12 u Antwerpen 
Dinsdag 23/06 12 u Diegem Novotel 
Dinsdag 8/09 12 u Antwerpen 
Dinsdag 13/10 12 u Diegem Novotel 
Dinsdag 10/11 12 u Antwerpen 
Dinsdag 8/12 12 u Diegem Novotel 
 
Ontspannende activiteit: vrijdag, 25 september 2020 

 
Deze vergaderdata voor 2020 worden goedgekeurd. 
 

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

De heer Gaëtan Decelle brengt verslag uit over de werkzaamheden die VAB aan het studiebureau 
BAC heeft toevertrouwd ivm het opmaken van een risicoanalyse. Ondertussen heeft BAC de 
inspecteur Vassallo gecontacteerd om het ontwerp van risico-analyse te bespreken. De heer 
Vassallo is bereid om hieromtrent een afvaardiging van de Franstalige VAB-leden te ontvangen. De 
heer Maarten Vanbuel zal zich hier laten vergezellen van de heren Gaëtan Decelle of Michel 
Fumière.  
 

*  Stripverhaal Entreprises vs Amiante  
 

 Eén van de leden meldt dat er een stripverhaal is uitgegeven in het Frans met als titel “Entreprises 
vs Amiante”. Hij betreurt het dat VAB niet op de cover staat als één van de partners. Hieruit blijkt 
dat onze beroepsvereniging nog niet voldoende gekend is in het Franstalige landsgedeelte. 
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*  Briefwisseling aan Paul Tousseyn FOD Welzijn op het Werk ivm verwijderen belangrijke 

hoeveelheden asbest in het bassin van Coo 
 
 Het secretariaat heeft nogmaals een herinnering gestuurd via e-mail aan de heer Paul Tousseyn. Er 

kwam wel een leesbevestiging maar nog geen officieel antwoord op onze brief.  
 
*  Bevoegd Paritair Comité: Caro Maintenance 
 
 Volgens één van de leden voert dit bedrijf nog steeds omvangrijke asbestverwijderingswerken uit 

zonder te ressorteren onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf nr. 124. Eerder werd door 
het secretariaat reeds een onderzoek aangevraagd bij de bevoegde inspectie maar blijkbaar zonder 
enig resultaat. 

 
*  Groepsaankoop maskers 
 
 De heer Maarten Vanbuel wordt er nogmaals aan herinnerd om te informeren of een 

groepsaankoop mogelijk is voor een aantal maskers gespreid over twee jaar.  
 
  
 
  

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


