
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 21 mei 2019 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER) Voorzitter 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 K. MERCKX (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 L. VAN DE WIELE (NV KOOLE) 
 J. VAN ELDEREN (NV SBMI) 
 J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 J. VERSTRYNGE (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 W. WILLEMOONS (NV ASBEST CARE)    Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Eveneens aanwezig  
 
De heer Dirk Bulens, Tecno Bouw coördinator 
De heer Frank Van Dessel, Regio Manager Constructiv Provincie Antwerpen 
 
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (BV DDM DEMONTAGE) 
  M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
  X. DE CLERCK (NV ACLAGRO) 
  L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
  F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
  R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
  S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
  M. JONCKHEERE (NV ACLAGRO) 
  B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
                         J.WAUTERS (NV RENOTEC) 
   
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de statutaire vergadering dd. 23 april  2019 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

 
2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 
 Het woord wordt verleend aan de heer Dirk Bulens, coördinator van Tecno Bouw.  
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 Aan de hand van een powerpointpresentatie stelt de heer Dirk Bulens, Tecno Bouw en de 
activiteiten die Tecno Bouw al gedaan heeft voor de asbestsector voor. 

 
 In oktober e.k. bestaat Tecno Bouw 25 jaar. De opleidingskalender voor het najaar 2019 wordt 
onder de deelnemers van de vergadering verspreid. Het betreft zowel Nederlandstalige als 
Franstalige opleidingen. De heer Dirk Bulens wenst graag feedback over hoe die opleidingen 
verlopen.  
 
Voor een scheerkit zal € 10 worden aangerekend. 
 
De heer Dirk Bulens licht ook de subsidiëring van de opleidingen  toe. De winteropleidingen zullen 
blijven behouden worden. Er zal mogelijks een wijziging komen aan de subsidiëring ingevolge het 
feit dat het stelsel van betaald educatief verlof (nieuwe benaming: Vlaams Opleidingsverlof) in het 
najaar onder de bevoegdheid van de regio’s komt. Dit wordt momenteel besproken tijdens de 
sectorale cao-onderhandelingen. Constructiv zal erkend worden als opleidingsverstrekker in het 
kader van het Vlaams Opleidingsverlof. 
 
De heer Dirk Bulens doet ook een oproep voor een kandidaat Roemeense tolk voor de 32 uur 
asbest basisopleiding.  
 
De contactpersonen voor Tecno Bouw zijn naast de heer Dirk Bulens ook mevrouw Isabel Defoer. 
 

* 
  * * 
 
Vervolgens verleent de heer Maarten Vanbuel het woord aan de heer Frank Van Dessel, Regio 
Manager Constructiv regio Antwerpen voor de stand van zaken ivm het project over de toeleiding 
voor nieuw personeel voor asbestverwijderingswerken.  
 
Volgens de heer Frank Van Dessel zijn er nog geen concrete afspraken met VDAB.  
 
Er komt wel een opleiding 32 u asbest voor tewerkstelling voor vluchtelingen/anderstaligen ism 
Tecno Bouw en de stad Antwerpen. 
 
De sector is volop op zoek naar geschikte kandidaten.  
 
In verband met het project voor vluchtelingen/anderstaligen benadrukt de heer Frank Van Dessel 
dat er goede afspraken moeten worden gemaakt hieromtrent met VDAB.  
Juiste contactpersonen moeten gevonden worden bij VDAB die dit in goede banen kunnen leiden. 
Bij de selectie dient men heel kritisch te zijn.  
 
Constructiv heeft weinig ervaring  met vluchtelingen.  
Constructiv laat het liever over aan andere organisaties die de begeleiding voor de administratie 
op zich nemen. 
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Bij VDAB is voor het ogenblik het traject asbest niet bekend. 
 
De heer Frank Van Dessel zal samen met de heer Dirk Bulens het traject verder uitwerken. 
 
Er zal ook uitgezocht worden of de asbestsector een uitzondering kan krijgen om toch IBO-
contracten tewerk te stellen. 
 

* 
  * * 
 
De heer Maarten Vanbuel brengt verslag uit over het bezoek dat hij op 16 mei ll heeft gebracht 
met enkele Franstalige leden aan het opleidingscentrum voor dakbedekkers in Gembloux. 
 
Dit opleidingscentrum IFAPME is geïnteresseerd om haar opleidingen op hetzelfde niveau te 
krijgen als deze van Tecno Bouw. Dit opleidingscentrum gaat breder dan alleen de standaard 32 u 
opleiding. Het opleidingscentrum is gegroeid vanuit de dakbedekkingen. Het opleidingscentrum 
wil in contact komen met Tecno Bouw.  
 

* 
  * * 
 
De heren Maarten Vanbuel en Guy Coertjens hebben ook een vergadering gehad bij het 
Constructiv naar aanleiding van de certificering van de opleidingen. De eerste proefexamens 
zullen vermoedelijk in het najaar plaatsvinden.  
 

* 
  * * 
 
Er wordt ook verslag uitgebracht over de nieuwe  asbestwetgeving op Vlaams niveau ivm de 
inventarisplicht voor onroerende goederen (onder dak gebrachte constructies). 
 
Een belangrijke vraag is hoe de deskundigen inventarissen laten maken. Er moet een aparte 
opleiding komen voor de herkenning van abesttoepassingen. Een risicobeoordeling moet hier los 
van worden gekoppeld. Deze beoordeling moet de verantwoordelijkheid blijven van de 
verwijderaar.  
 
OVAM is bereid om de vereniging hierin te volgen maar we moeten ook de labo’s hierbij 
betrekken. 
 
Het is de bedoeling om per kwartaal overleg te hebben met OVAM die hiervoor openstaat. 
 

* 
  * * 
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De heer Maarten Vanbuel brengt ook verslag uit over het onderhoud dat hij heeft gehad met 
mevrouw Liesbet Van Cauwenberghe van Tracimat. Tijdens dit onderhoud werden de volgende 
zaken aangekaart: 
 
 Hoe kan een buitenstaander weten of een sloopopvolgingsplan (SOP) goedgekeurd is?  

 
Slechts 10 % van de opgemaakte SOP wordt momenteel ingediend om conform verklaard te 
worden. Aangezien dit ook geen wettelijke verplichting is om een SOP te laten goedkeuren 
door een sloopbeheersorganisatie is dit ook moeilijk af te dwingen. Het biedt de klant enkel 
een hogere garantie en is op vrijwillige basis. 

 
 Couveusezakken bij leidingisolatie in binnentoepassingen. 

 
Hieromtrent werd duidelijk afgesproken dat couveusezakken nooit in binnentoepassingen 
kunnen, enkel in hermetische zone! 

 
 Beoordeling door deskundige met driedelige code en aangeven van techniek van verwijderen 

zonder gebruik te maken van de risicoanalyse. 
 
Er werd afgesproken dat de driedelige code voorlopig behouden zal blijven maar dat er een 
lijst (exceltabel) met circa 100 foto’s van cases opgemaakt zal worden waarin VABD zal 
aangeven wat er op basis van het aangeleverde beeldmateriaal dient te gebeuren. Deze cases 
kunnen dan als leidraad gaan gebruikt worden. In nieuwe opleidingen zal de nadruk veel meer 
komen te liggen op het feit van vaststelling dat het om zwak of hechtgebonden materiaal gaat, 
maar er zal geen aangeven meer gedaan worden van de verwijderingsmethode.  

 
 Nazicht van de afvalbehandeling. 
 

Tot 24 augustus 2019 zitten we nog in een overgangsfase, daarna wordt het afdwingbaar om 
verwerkingscertificaten te gaan opvragen. Er werd de nadruk opgelegd dat alle zwakgebonden 
toepassingen (dus ook koorden) per definitie naar een verwerkingscentrum (Rematt of 
Asbesco) moeten gaan. Enkel hechtgebonden toepassingen kunnen naar een stortplaats. 

 
 Er werd verder overeengekomen dat deskundigen vanaf 24 augustus e.k. met een checklist ter 

plaatse zullen gaan op de werf na aanvang van de werkzaamheden, VAB kan dan mee de 
inhoud van deze checklist bepalen. 

 
 Van mevrouw Liesbet Van Cauwenberghe ontving de vereniging de draft mbt de checklist voor 
het controleonderzoek.  
 
Enkele leden van de vereniging zullen zich buigen over de driedelige code voor de goede en 
slechte toestanden. 
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3. Werkgroep Regelgeving 
 
 De volgende vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft 

plaats op 18 juni e.k. Tijdens deze vergadering zal duidelijk blijken hoever het staat met het 
wetsontwerp. 
 

4. Werkgroep Afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof merkt dat er hier geen nieuws te melden is. Het gaat iets beter en er 
komt iets meer asbestafval binnen maar niet op het niveau zoals het zou moeten zijn. 
 
In Gent zou men volgende week opstarten. 
 

5. Werkgroep PR 
 

Naar aanleiding van de vondst van asbest in de crèche en de school te Maldegem werd in de pers 
veel ruchtbaarheid gegeven aan de asbestproblematiek. Het betrof heel duidelijke berichtgeving 
van de VRT.  
 

6. Memorandum erkende asbestlaboratoria ivm asbestattest woning 
 

De heren Maarten Vanbuel en Guy Coertjens zullen een gelijkaardige brief opmaken zoals de 
IBEVE heeft overgemaakt aan de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen 
Van den Heuvel. 

 
7. Erkenning voor overheidsopdrachten – aparte ondercategorie voor asbestverwijdering 
 

Eén van de leden pleit er nogmaals voor om te ijveren voor een specifieke erkenningscategorie 
voor de uitvoering van overheidsopdrachten voor asbestverwijdering. Momenteel vallen 
asbestverwijderingswerken onder de ondercategorie D4 waaronder ook andere activiteiten vallen 
zoals geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren. Dit 
zorgt ervoor dat er bedrijven kunnen meedingen naar overheidsopdrachten in de ondercategorie 
D4 indien zij over deze erkenning beschikken, doch waarvan het enige doel of belangrijkste doel is 
asbest te verwijderen. Hierdoor ontstaat er oneerlijke concurrentie of asbesttoepassingen welke 
door een erkend asbestverwijderaar dienen verwijderd te worden, plotseling door slopers of 
erger nog door cleaningsbedrijven op vaak onoordeelkundige wijze worden weggenomen. 
 
Dit is zeker het geval indien de aanbestedende overheid niet specifiek de bijkomende eis stelt dat 
de inschrijver beschikt over een specifieke erkenning FOD WASO als erkend asbestverwijderaar.  
 
Hetzelfde fenomeen doet zich voor op de sloopmarkt. Daar bestaat een specifieke erkenning als 
sloper (ondercategorie G5), doch geen erkenning FOD WASO. 
 
Reeds eerder werd de vraag hieromtrent gesteld aan de voorzitter van de erkenningscommissie, 
de heer Paul Blondeel om te onderzoeken of het niet mogelijk is om voor 
asbestverwijderingswerken een aparte ondercategorie te voorzien in de erkenningsreglemen- 
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tering. Onze vraag is echter steeds onbeantwoord gebleven. De vrees bij de overheid is dat de 
erkenningsreglementering zou uitgehold worden. 
 
Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zal er op dit vlak ook niet op korte termijn iets 
veranderen. De VCB blijft bij de suggestie om bij de aanbestedende overheden die grote 
asbestverwijderingswerken laten uitvoeren (bv. regie der Gebouwen, OVAM, grote steden zoals 
Gent en Antwerpen,…) er voor te pleiten dat er in de bijzondere bestekken die betrekking hebben 
op opdrachten van asbestverwijdering dient ingeschreven te worden dat de inschrijver (en niet de 
uitvoerder) naast een erkenning in D4 tevens dient te beschikken over een erkenning voor 
asbestverwijdering vanwege de FOD WASO.  

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

Vanwege enkele Waalse leden kwam de vraag om een derde partij in te huren die zich zou buigen 
over het opstellen van een risicoanalyse. Hiervoor zou beroep gedaan worden op het 
studiebureau B.A.C. 
 
Vanwege B.A.C. ontving het secretariaat een offerte.  
 
Uit deze gedetailleerde offerte blijkt echter niet hoeveel uren werk er aan de opmaak van een 
dergelijke risicoanalyse dient te worden besteed. De vereniging zou een precieze opgave moeten 
hebben van het aantal uren dat hieraan dient te worden gewerkt.  
  
Deze risicoanalyse zou alleen voor de leden van VAB gelden.  
 
Volgens sommige leden is het de taak van de overheid om de sector een model van risicoanalyse 
over te maken. 
 
Er zal aan het studiebureau gevraagd worden om een gedetailleerde opgave te maken van het 
aantal uren werk dat aan deze risicoanalyse dient te worden besteed. Op de volgende algemene 
vergadering zal dan beslist worden of deze taak zal worden toevertrouwd aan B.A.C. 
 
 

*  Meting van asbestconcentratie in de lucht-aanpassing norm NBN T96-102/NBN T93-103; 
 

Vanwege mevrouw Linda Wouters van de FOD WASO ontving het secretariaat het antwoord dat 
de vraag betreffende de norm NBN T96/102 één van de punten is die aan bod kwamen tijdens de 
bespreking binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk van een ontwerp 
KB tot aanpassing van de wetgeving betreffende de bescherming van werknemers tegen risico’s 
van asbest en dat dit is dus opgenomen in dit forum. 
 
De volgende bespreking vindt plaats op 18 juni e.k.  
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De vergadering stelt vast dat dit in feite geen antwoord is. De heer Maarten Vanbuel zal in de 
Hoge Raad onze vraag nog eens herhalen. 

 
* Asbestafbouwbeleid: brieven aan Waalse en Brusselse diensten; 
* BIM-IBGE: nieuwsbrieven 
* Eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen; 
 

Op deze briefwisseling ontving het secretariaat nog steeds geen antwoord. Onlangs werd 
nogmaals een herinnering via e-mail gestuurd. Indien hierop ook geen antwoord komt zal er via 
de kabinetten van de bevoegde dienst worden gereageerd. 

 
* BBT – studie over asbesthoudende reststromen 
 

Het BBT – kenniscentrum van VITO gaat binnenkort een nieuwe  BBT-studie opstarten, gericht op 
de behandeling van historische asbestvervuiling die in bepaalde reststromen zoals bodem- en 
puinlagen kan zitten. 
 
Voor deze studie zal VITO de milieuadministraties, VEB, OVB, VCB, Copro en Certripro uitnodigen 
om deel uit te maken van het begeleidingscomité. Ook onze beroepsvereniging wenst deel uit te  
 
maken van het begeleidingscomité. De heren Dirk Vandekerkhof en Sebastian Beerten stellen zich 
hiervoor kandidaat. 

 
* Persoonscertificatie asbestverwijderaar 
 

Vanwege OVAM kwam een antwoord op de vraag of het hebben van een persoonscertificatie een 
voorwaarde kan zijn die opgenomen wordt in bestekken. Volgens OVAM kan zo’n accreditatie van 
de effectieve uitvoerders van de opdracht enkel gevraagd worden in het kader van een 
gunningscriterium “kwaliteit en ervaring van het personeel dat de opdracht uitvoert”.  
 
Selectie dient te blijven gebeuren op het niveau van de inschrijver en niet op het niveau van de 
werknemers. 
 
Volgens de aanwezigen is dit antwoord onverstaanbaar. 

 
* Ontspannende activiteit 2019 
 

Er wordt besloten om terug voor de leden een ontspannende activiteit te organiseren. De heer 
Maarten Vanbuel stelt voor een bezoek te brengen aan een viskwekerij te Moeskroen gevolgd 
door een bezoek aan de stad Doornik met een sportieve activiteit. Deze uitstap zou kunnen 
plaatsvinden op vrijdag, 4 of 11 oktober e.k. De definitieve keuze van datum zal meegedeeld 
worden op de volgende vergadering van 18 juni e.k. 
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* Nog verwijzingen naar de oude codex Welzijn op het Werk? 
 

U heeft de tijd tot 12 juni om ze aan te passen. Er wordt gewaarschuwd dat de FOD WASO er 
vanaf 12 juni zal op toezien dat er geen verwijzingen meer gebeuren in officiële documenten naar 
de oude codex Welzijn op het Werk. 
 
Op 12 juni 2017 trad immers de nieuwe codex over het Welzijn op het Werk in werking. De codex 
bevat alle uitvoeringsbesluiten van de Welzijnswet. Wegens de volledige nieuwe structuur en 
nummering moeten alle verwijzingen naar de oude codex aangepast worden. Daarvoor werd een 
overgangstermijn voorzien  van twee jaar. Deze overgangstermijn loopt af op 12 juni 2019.  

 
 
 
 

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


