
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 22 januari 2019 

 
Aanwezig:   
 
de heren G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) Ondervoorzitter 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 R. BERTELS (NV MOURIK) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (SA SBMI) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 N. GIANGIORDANO (SPRL REDECO) 
mevrouw      S. HEYMANS (NV LIBRECO) 
de heren       S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 J. VANELDEREN (NV SBMI) 
 J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 N. VERDICKT (NV G+H MONTAGE) 
                        J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Eveneens aanwezig voor punt 3:  
 
de heer Frank Van Dessel, regiomanager Constructiv Provincie Antwerpen  
  
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (BV DDM DEMONTAGE) 
  M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
  X. DECLERCK (NV ACLAGRO) 
                                                     G. DEHAENE (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
  L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
  K. HEYMANS (NV LIBRECO) 
  G. MARTENS (NV REDECO) 
  K. MARTENS (MARTENS DEMOCOM) 
  J. SOETERS (BVBA  ASBITECH) 
 
De heer Guy Coertjens, ondervoorzitter, meldt dat de heer Maarten Vanbuel, voorzitter sedert kort 
niet meer in dienst is bij de NV Mourik, lid van de vereniging. Bijgevolg zal de vergadering worden 
voorgezeten door de heer Guy Coertjens, ondervoorzitter. 
 
De heer Guy Coertjens verwelkomt de heer Sebastiaan Beerten van de NV Mourik die de heer Maarten 
Vanbuel bij de NV Mourik opvolgt. 
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AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 18 december  2018 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
Op de vergadering van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (HUA)  van 10 januari ll 
ivm het ontwerp van KB tot wijziging van titel 3 betreffende asbest boek VI van de Codex over het 
Welzijn op het Werk is de heer Maarten Vanbuel niet meer aanwezig geweest. De heer Alain 
Jeger, vertegenwoordiger van de labo’s heeft ivm deze vergadering contact gehad met de heer 
Dirk Vandekerkhof. 
 
Belangrijk voor deze vergadering was het standpunt te weten van de vereniging of we al dan niet 
akkoord zijn met een aparte erkenning voor eenvoudige handelingen. In verband met de 
inventarisatie zal de heer Alain Jeger zijn opmerkingen doorsturen aan onze vereniging.  
 
Vanuit onze vereniging  hebben de heren Guy Coertjens, Dirk Vandekerkhof, Frederik De Medts 
en Luk De Knijf opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zullen gecentraliseerd worden bij het 
secretariaat en dan worden overgemaakt aan de heer Alain Jeger die ze ook zal ter sprake 
brengen op de volgende vergadering bij HUA ivm het ontwerp van KB. 
 
Het overleg bij HUA gaat ook over te nemen maatregelen in de zone.  
 
In verband met de werkgroep Afval  wordt gemeld door de heer Ruben Gevaert dat er nog geen 
afspraak is geweest bij OVMB. OVMB zou ook nog niet in productie zijn. De heer Frederik De 
Medts meldt dat hij volgende week een onderhoud heeft bij OVMB. 
 
De heer Patrick Kumpen van de FOD Waso heeft aan het secretariaat bevestigd dat de 
overplaatsing van de reglementering inzake asbest en asbestverwijdering naar de Codex geen  
invloed of gevolgen heeft voor de erkenningen als asbestverwijderaar van de FOD Waso. Alle 
procedures blijven hetzelfde. 
 
Vanwege mevrouw Marie-Rose Vervondel van de FOD Waso, directie Antwerpen heeft het 
secretariaat een nieuw meldingsformulier voor asbestverwijderingswerken ontvangen dat 
rekening houdt met de omvorming naar de Codex. Dit formulier zal aan het verslag van deze 
vergadering worden toegevoegd. Aan mevrouw Vervondel werd ook een Franstalige versie 
gevraagd.  
 
De heer Serge Jacquemin meldt dat hij nog bezig is met een antwoord te formuleren aan de heer 
Alain Soetens in verband  met het dossier hellend vlak van Roncquières. 
 
De heer Dirk Vanderkerkhof meldt dat de heer Philippe Hella bereid zou zijn een risicoanalyse te 
maken op basis van reële gegevens (zowel binnen als buiten de zone). Er zal hieromtrent een 
onderhoud worden georganiseerd op de zetel van de NV Areno met afgevaardigden van de leden 
Areno, SBMI, Redeco, De Meuter en BIS.  
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2. Samenstelling Raad van Bestuur en bestuursverkiezingen 
 

De heer Wim Bogaert meldt dat door het einde van de arbeidsovereenkomst tussen de NV 
Mourik en de heer Maarten Vanbuel, voorzitter, er een nieuwe voorzitter moet worden 
aangesteld.  
 
De huidige ondervoorzitter, de heer Guy Coertjens,  is bereid dit mandaat op zich te nemen. 
 
Krachtens de statuten dient er op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering van de 
maand april te worden overgegaan tot een volledige hersamenstelling van het bestuur van de 
vereniging.  
 
De heer Guy Coertjens meldt dat hij ook een bericht heeft ontvangen van de heer Mohammed Al 
Morabet van de NV Arfi  Valens , met de melding dat de NV Arfi Valens niet langer lid wenst te 
blijven van de vereniging. De heer Mohammed  Al Morabet neemt ook ontslag als ondervoorzitter 
van de vereniging.  
 
Uit navraag bij de aanwezigen blijkt dat er geen nieuwe kandidaat ondervoorzitters zijn.   
 
De heer Sebastiaan Beerten stelt zich kandidaat als bestuurder. 
 
Bijgevolg wordt de heer Guy Coertjens benoemd tot Voorzitter en de heer Sebastiaan Beerten 
benoemd tot bestuurder van de vereniging.  
 
De heer Maarten Vanbuel nam ook het voorzitterschap waar van de werkgroep PR. Er zijn geen 
nieuwe kandidaten om dit voorzitterschap waar te nemen.  
De heer Guy Coertjens is bereid om voorlopig dit voorzitterschap waar te nemen. 
 

3. Werkgroep Opleidingen/PBM’s 
 

De heer Guy Coertjens meldt dat men bij Constructiv nog steeds bezig is met de eindtermen vast 
te leggen.  Het is een opdracht die traag vordert. 
 
In verband met de PBM’s meldt de heer Guy Coertjens dat bij de jongste opleiding is vastgesteld 
dat 20 tot 30 %  van de jongeren niet slaagt in de Face-fittest. Dit zou te maken hebben met de 
wijziging van meetprotocol (met een nieuw toestel) om een dergelijke test te doen. Er wordt toch 
een oproep gedaan om de werknemers niet te fel ongerust te maken. 
 
De heer Guy Coertjens zal contact opnemen met de distributeur van ademluchtmaskers voor 
asbestverwijdering Vandeputte en een afgevaardigde van dit bedrijf uitnodigen bij de Face-
fittesten bij de asbestopleidingen en vragen naar voorstellen voor verschillende maskers. 
 
De heer Frank Van Dessel, regiomanager voor de Provincie Antwerpen van Constructiv vervoegt 
de vergadering. De reden hiervoor is dat enkele leden hebben gevraagd naar initiatieven voor 
toeleiding voor nieuw personeel voor asbestverwijderingswerken.  
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De heer Frank Van Dessel peilt bij de aanwezigen of er behoefte is voor dergelijke trajecten. In 
eerste instantie zal dit voornamelijk op Vlaams niveau bekeken worden. Voor de provincie 
Antwerpen bestaat reeds het project Talentenwerf.  
 
De heer Frank Van Dessel zal de nodige contacten leggen met VDAB en daarna een afspraak 
maken met een afgevaardigde van onze vereniging en van VDAB. 
De vraag is of VDAB een opleidingstraject voor asbestverwijderingswerken ziet zitten. Er zal ook 
nog moeten nagegaan worden waar deze opleiding kan plaatsvinden en met welke partner. Uit de 
rondvraag blijkt dat er interesse is zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië (Luik en Bergen).  
 
In dit verband meldt de heer Frank Van Dessel dat ook Praxis erkend zou zijn om 
asbestverwijderingswerken te organiseren. De vraag is of er  hieromtrent niet moet gereageerd 
worden vanuit de Confederatie Bouw naar Constructiv. Het gevaar zit er in dat er teveel partners 
op de markt zijn.  
 
De heer Frank Van Dessel zal ons verder op de hoogte houden in verband met de opleidingen in 
Vlaanderen en Wallonië.  

 
4. Werkgroep Regelgeving 
5. Werkgroep Afval 
6. Werkgroep PR 
 
 Zie besprekingen in de voorgaande punten. 

 
7. Allerlei 
 
* In verband met de volgende dossiers werden herinneringsbrieven verstuurd maar kwam er nog 

geen antwoord: 
 
 Asbestafbouwbeleid: brieven aan Brusselse diensten; 
 Meting van asbestconcentratie in de lucht – aanpassing norm NBN – T96 – 102/NBN T96 – 103 
 BIM – IBGE nieuwsbrieven 

 
* Er wordt gemeld dat er in Oost-Vlaanderen een nieuwe inspecteur van de FOD Waso is bevoegd 

voor asbest, de heer Tom Elaut. 
 
* Eén van de leden peilt of er een powerpointpresentatie bestaat omtrent de risico’s van asbest. 
 
* De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag, 19 februari 2019 om 12 u in het 

Novotel te Diegem. 
 
 

 Gezien er geen andere punten meer te bespreken 
zijn, heft de voorzitter de vergadering op en nodigt 
iedereen uit op de nieuwjaarsreceptie. 


