
 
  

Verslag over de statutaire algemene vergadering van dinsdag, 23 april 2019 
 
Aanwezig:   
 
de heren G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) Voorzitter 
 K. ADRIAENSSENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 M. BOTERDAELE (NV MAURICE WANTY) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 G. DEHAENE (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 M. FUMIERE (NV SBMI) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 K. HEYMANS (NV LIBRECO) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 G. MARTENS (BVBA REDECO) 
 M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 L. VAN DE WIELE (NV KOOLE) 
 J. VANELDEREN (NV SBMI) 
 J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 W. VAN PEE (BVBA  ASBEST CLEANING SERVICES)  
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) 
 W. WILLEMOONS (NV LIBRECO en NV ASBEST CARE) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 J. DE FRE (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) 
 
Verontschuldigd : de heren R. BERTELS (NV MOURIK) 
  X. DE CLERCK (NV ACLAGRO) 
  J. SOETERS (BVBA ASBITECH) 
  N. VERDICKT (NV G+H MONTAGE) 
  J. VERSTRYNGE (NV  VIABUILD) Leden 
 
 
De heer Guy Coertjens heet iedereen van harte welkom in het mooie kader van het restaurant Auberge 
Napoleon. 
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AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 19 maart 2019 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Financieel verslag 2018 
 

De heer Joris De Fré wordt verzocht het financieel verslag over 2018 toe te lichten. 
 
De heer Joris De Fré geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende posten van de 
inkomsten en van de uitgaven.  
 
Het vermogen van de vereniging is in de loop van 2018 gedaald met € 7.736,63. 
Voor 2018 dient ook nog een bedrag van € 8.022,30 met betrekking tot de prestaties van de 
voorzitter aangerekend te worden op 2018. Dit bedrag werd pas betaald in 2019. 
 
De aanwezigen keuren het financieel verslag 2018 unaniem goed en verlenen kwijting aan de 
penningmeester en de bestuurders.  
 

3. Begroting 2019 
 
 De heer Joris De Fré wordt verzocht de begroting voor 2019 toe te lichten. 
 

De heer Joris De Fré geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende posten van de 
inkomsten en uitgaven.  
 
De begroting 2019 is sluitend.  
 
De aanwezigen keuren de begroting voor 2019 unaniem goed.  

 
4. Bestuursverkiezingen 
 
 Krachtens de statuten zijn de bestuurders voor twee jaar benoemd. 
 

Daar alle bestuurders werden benoemd tijdens de statutaire vergadering van 2 mei 2017 dient te 
worden overgegaan tot de volledige hersamenstelling van het bestuur. 
 
De uittredende bestuurders en geïnteresseerden in een bestuursfunctie hebben de gelegenheid 
gehad om hun kandidatuur schriftelijk in te dienen op het secretariaat vóór 18 april 2019. 
 
Van de uittredende bestuurders ontving het secretariaat de volgende kandidaturen: Guy Coertjens, 
Luc De Knijf, Michel Fumière en Dirk Vandekerkhof. 
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Het secretariaat ontving een nieuwe kandidatuur van de heer Maarten Vanbuel die namens de NV 
G&A De Meuter wordt afgevaardigd. 
 
De heer Sebastiaan Beerten stelt zich niet langer kandidaat voor een bestuursfunctie. 
 
De heer Guy Coertjens betreurt het dat er weinig gevolg werd gegeven aan zijn oproep om nieuwe 
kandidaturen in te dienen voor het mandaat van bestuurder bij de vereniging. 
 
De uittredende bestuurders die zich terug kandidatuur hebben gesteld en de nieuwe kandidaat-
bestuurder worden allen benoemd tot bestuurder. 
 
Vervolgens worden de bestuursfuncties verdeeld. 
De heer Guy Coertjens meldt dat hij er de voorkeur aan geeft om terug het mandaat van 
ondervoorzitter te bekleden, de functie die hij uitoefende alvorens hij begin januari ll tot voorzitter 
werd aangesteld. 
 
De heer Maarten Vanbuel is terug kandidaat voorzitter. 
Als tweede ondervoorzitter stelt de heer Michel Fumière zich kandidaat. 
 
Na overleg worden de bestuursfuncties als volgt verdeeld: 
 
Voorzitter:  Maarten Vanbuel 
 
Ondervoorzitters: Guy Coertjens 
   Michel Fumière 
 
Secretaris:  Dirk Vandekerkhof 
 
Penningmeester: Luc De Knijf 
 
Er wordt afgesproken dat deze vergadering nog verder wordt voorgezeten door de uittredende 
voorzitter, de heer Guy Coertjens. 
 

5. Activiteitenverslag mei 2018 – april 2019 
 

De heer Guy Coertjens geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten en acties die de 
vereniging heeft ontplooid in de periode mei 2018 – april 2019. 
 
Er wordt melding gemaakt van: 
 
• Opmaak van fiches (algemene; specifieke voor preventieadviseurs en voor toolboxen) over 

asbest i.s.m. Constructiv en Fedris in het kader van de nationale campagne “Wees alert voor 
asbest” 

 
• Ontwikkelen van een certificatieschema voor werknemers (personencertificering ISO 17024) 
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• Ontspannende activiteit vereniging dd. 13 – 14 en 15 september 2018: bestemming Parijs 

nav 30-jarig bestaan vereniging gekoppeld aan bezoek asbestbeurs; 
 

• Toekomstvisie asbestafvalbouwbeleid OVAM in Vlaanderen; 
 

• Nieuwe leden: BVBA Asbest Cleaning Services uit Leopoldsburg; 
 
 

• Voordracht over de asbestproblematiek voor SGS, BEWEG en Agoria; 
 

• Uitwerking procedure bij aangifte niet-reglementaire asbestverwijdering; 
 

• Tewerkstelling via een IBO (individuele beroepsopleiding) in de asbestsector; 
 

• Herwerking van de asbestcursussen; 
 

• Onderzoek van “slechte” sloopopvolgingsplannen; 
 

• Werken aan bruggen met asbesthoudende coatings; 
 

• Normen voor binnenklimaat en blootstelling in openbare gebouwen; 
 

• Arbeidsovereenkomsten bepaalde duur en asbestverwijdering; 
 

• Uitwerken van het competentieprofiel voor de asbestverwijderaar , opstellen van de 
eindtermen en de examenvragen; 
 

• Onderzoek ontwerp van KB tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van Boek VI van de 
Codex over het Welzijn op het Werk; 
 

• Aangiften niet-reglementaire asbestverwijdering; 
 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen van het type onafhankelijk ademluchtmaskers (niet 
perslucht) – voorstelling van ademhalingsbescherming bij asbestverwijdering in hermetische 
zone en face-fit testing door Yves Cluytmans, portfolio en purchase manager bij Vandeputte; 

• Bespreking eerste Vlaamse asbestcongres dd. 4 december 2018; 
 

• Hoe asbest in pleisterwerk verwijderen?; 
 

• Omzetting van de asbestregelgeving naar de Codex Welzijn op het Werk; 
 

• Bestuursverkiezingen dd. 22 januari 2019; 
o Guy Coertjens aangesteld tot Voorzitter; 
o Nieuwe bestuurder: Sebastiaan Beerten; 
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• Vlaams Project: toeleiding voor nieuw personeel voor asbestverwijderingswerken; 

 
• Opleiding 32 u asbest en tewerkstelling voor vluchtelingen/anderstaligen ism Tecno Bouw 

en de Stad Antwerpen. 
 

• Toelichting van “éénvoudige handelingen plus” 
 

6. Bepaling bijdrage 2019 
 

Op de statutaire vergadering van 26 april 2004 werd besloten om de jaarlijkse bijdrage van de 
leden uit te drukken in functie van het zakencijfer in asbestverwijdering. 
 
Er wordt besloten om de bijdrage voor 2019 op hetzelfde niveau vast te leggen als voor 2018, met 
name:  
 

 Categorie I : zakencijfer van 0 tot € 250.000  €    350 
 Categorie II : zakencijfer van € 250.000 tot € 1.500.000 € 1.500 
 Categorie III : zakencijfer van € 1.500.000 en meer € 3.000 

 
Het secretariaat heeft aan de leden van de vereniging reeds gevraagd om hun omzetcijfer in 
asbestverwijdering in 2018 op te geven zodat daarna de leden kunnen worden uitgenodigd om hun 
lidmaatschapsbijdrage conform het zakencijfer dat zij in asbestverwijdering hebben opgegeven te 
betalen.  
 

7. Werkgroepen 
 

• Regelgeving  
 
Op dit vlak is het windstil. Het wordt vermoedelijk wachten op wijzigingen aan de reglementering 
tot na de verkiezingen van mei e.k. 
 
De oproep om “slechte” sloopopvolgingsplannen aan het secretariaat over te maken wordt 
herhaald. Nu ontving het secretariaat er nog maar één. Bij voldoende gevallen zal hieromtrent 
gereageerd worden bij Tracimat. 
 

• Afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat er steeds minder en minder afval binnenkomt bij Rematt. 
 
 

• PR 
 
De heer Guy Coertjens meldt dat het thema asbest bijna alle dagen in de pers in de belangstelling 
staat.  
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• Opleidingen/PBM’s 
 

De heer Guy Coertjens meldt dat zich 4 bedrijven hebben kandidaat gesteld om deel te nemen aan 
het project van Tecno Bouw en de stad Antwerpen om vluchtelingen en anderstaligen uit de stad 
Antwerpen een opleiding te geven van 32 uur asbest en daarna een tewerkstelling.  
 
De effectieve opleiding volgt in september/oktober e.k. Via Tecno Bouw zal aan de betrokken 
bedrijven de nodige info worden bezorgd. 
 
Er wordt besloten om op de volgende vergadering van dinsdag, 21 mei e.k. de heer Dirk Bulens, 
coördinator Tecno Bouw uit te nodigen en de vergadering ook te organiseren in de kantoren van 
Tecno Bouw te Geel. Deze vergadering zal uitzonderlijk plaatsvinden om 16 u. 
 
Wat het voorstel om asbestopleidingen in het Roemeens te organiseren is gebleken dat 
hieromtrent te weinig belangstelling is.  
 
Op vraag van de heer Dirk Bulens zal ook een rondvraag aan de leden worden verstuurd in verband 
met de 8 uur herhalingsopleiding asbest voor arbeiders en werfleiders. De antwoorden dienen het 
secretariaat te bereiken vóór 8 mei e.k. 
 
Zoals reeds aangekondigd zal onze vereniging aanwezig zijn met een stand op een asbest 
evenement dat IFAPME Gembloux organiseert op 16 mei e.k. 
 
Voor deze stand doet de vereniging een oproep om foto’s van asbestverwijderingsprojecten over 
te maken aan het secretariaat. Tot op heden heeft nog maar één bedrijf gevolg gegeven aan deze 
oproep. Er heeft hier omtrent reeds een voorbereiding plaatsgevonden met enkele Franstalige 
leden. Er zal vanuit VAB geen toespraak worden gehouden. Bedoeling is dat onze 
beroepsorganisatie zich aldaar profileert. De heer Guy Coertjens overloopt het programma. Er 
zullen ook twee banners worden opgemaakt met foto’s en het logo van onze vereniging.  
 
De heer Guy Coertjens herhaalt nogmaals de oproep om “neutrale” foto’s van 
asbestverwijderingsprojecten aan het secretariaat over te maken. 
 
De heer Joris De Fré doet een warme oproep om de asbestopleidingen 32 u te laten volgen bij 
Tecno Bouw te Geel. Indien er op verschillende locaties deze opleidingen worden georganiseerd 
zullen deze opleidingen nog moeilijker kunnen doorgaan en niet meer volzet geraken en zodoende 
duurder worden. Het aanbod zal achteruit gaan want er zullen duurdere investeringen dienen te 
worden gerealiseerd. Probleem is ook of de kwaliteit nog dezelfde zal zijn. Er is volgens hem geen 
plaats in België voor meerdere opleidingscentra voor asbest.  
 
De heer Joris De Fré zal nogmaals het probleem aankaarten met Constructiv die de verschillende 
asbestopleidingen goedkeurt. Vrees is dat de markt zal imploderen. 
 
De heer Guy Coertjens meldt dat de eindtermen voor de certificatie van de opleiding 32 u asbest 
klaar en afgewerkt zijn. Nu is men bezig om de examenvragen op te stellen. De bedoeling is om in 
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juli klaar te zijn en om in augustus proef te draaien. Binnen Constructiv wordt een 
waarborgcommissie opgericht. In deze waarborgcommissie zullen ook de sociale partners en Vipna 
vertegenwoordigd zijn. Deze waarborgcommissie zal een controle uitvoeren op de 32 u opleiding. 
Ook van onze vereniging wordt een afvaardiging in de waarborgcommissie verwacht. De heer Guy 
Coertjens is kandidaat voor deze functie. Alle aanwezigen zijn akkoord met de kandidatuur van de 
heer Guy Coertjens. 
 
In verband met de PBM’s hebben alle leden ondertussen de powerpointpresentatie ontvangen die 
de heer Yves Cluytmans van de firma Vandeputte Safety Experts heeft gegeven tijdens de vorige 
algemene vergadering. De heer Guy Coertjens meldt dat met de inhoud van de presentatie van de 
heer Yves Cluytmans ook rekening zal gehouden worden bij de asbestopleidingen die Tecno Bouw 
organiseert.  
 

8. Erkenning voor overheidsopdrachten – aparte ondercategorie voor asbestverwijdering 
 

Eén van de leden heeft het secretariaat de vraag gesteld om terug het thema voor een aparte 
erkenningscategorie voor overheidsopdrachten voor asbestverwijderende bedrijven te agenderen. 
Ook in de sloopmarkt zou men een aparte erkenning willen naar analogie met de erkenning voor 
asbestverwijderende werken van de FOD Waso. Daar het betrokken lid niet op deze vergadering 
aanwezig is wordt besloten om dit punt opnieuw op de agenda te plaatsen van de volgende 
algemene vergadering van 21 mei e.k. 

 
9. Verplicht asbestattest in Vlaanderen 
 

Het Vlaams Parlement heeft op 20 maart ll het ontwerp decreet rond milieubeleid goedgekeurd 
dat tot een versnelde asbestafbouw moet leiden. Bij de verkoop van een gebouw wordt een 
asbestattest verplicht.  
 
Het secretariaat wordt verzocht aan de aanwezigen het ontwerp van decreet over te maken.  
 
De heer Guy Coertjens meldt dat de heer Alain Jeger bezig is met het opstarten van een 
beroepsvereniging van labo’s. Vanuit deze vereniging zal ook een schrijven worden gericht aan de 
heer Koen Van Den Heuvel, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw in verband met 
de invoering van het asbestattest. Bedoeling is om vanuit onze vereniging ook een gelijkaardige 
brief te versturen. Er wordt genoteerd dat er nog uitvoeringsbesluiten moeten komen.  

 
10. Allerlei, o.a. opvolging briefwisseling 
 
*  Dossier hellend vlak van Ronquières – antwoord van A. Soetens 
 

De heer Guy Coertjens meldt dat de heer Serge Jacquemin een ontwerp van antwoord heeft 
geformuleerd op de brief van de heer A. Soetens van 10 oktober 2018. 
 
Er zal gemeld worden dat VAB in samenwerking met het bureau B.A.C. bezig is met een project 
voor de evaluatie van aangepaste werkmethodes. Van zodra deze afgewerkt zal zijn zullen we deze 
overmaken aan de heer A. Soetens.  
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*  Asbestafbouwbeleid: brieven aan Waalse en Brusselse diensten; 
* Meting van asbestconcentratie in de lucht-aanpassing norm NBN T96-102/NBN T93-103; 
* BIM-IBGE: nieuwsbrieven; 
* Eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen; 
* Vraag tot deelname werkgroepen Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk; 

 
 Op deze punten kwam nog geen antwoord op het secretariaat toe. 

 
 
*  Aanvraag om toetreding bij de beroepsvereniging Asbest Care NV  
 

Deze aanvraag tot toetreding wordt toegelicht door de heer Werner Willemoons. De heer Werner 
Willemoons meldt dat de NV Asbest Care vorig jaar werd opgericht en sedert augustus 2018 een 
erkenning heeft van de FOD Waso. De NV Asbest Care stelt een 8-tal werknemers tewerk. Samen 
met de firma Librico en de firma Asbesco behoort zij tot de groep Careful Future.  
 
De vergadering is unaniem akkoord met deze aanvraag tot toetreding van de NV Asbest Care. 

 
*  Vlaamse Overheid – doe-het-zelf om asbest te verwijderen 
 

Eén van de leden heeft opgemerkt dat de Vlaamse Overheid doe-het-zelfpakketten ter beschikking 
stelt voor particulieren om op een veilige manier golfplaten of dakleien met asbest te verwijderen. 
De Vlaamse Overheid zou hiervoor 9,8 miljoen euro voor hebben uitgetrokken. 
 
Het is gebeurd met de steun van OVAM. Een doe-het-zelfpakket kan worden aangevraagd aan € 30 
ipv € 80. In het zelfbouwpakket zitten alle materialen om golfplaten of dakleien met asbest op een 
veilige manier te verwijderen. Er kan ook een speciale asbestexpert het pakket bij de particulieren 
komen afleveren en uitleg geven over hoe de klus moet worden aangepakt. Er worden  fikse 
kortingen op containers voorzien. Men zou reeds bij 74 gemeenten terecht kunnen voor een 
dergelijk doe-het-zelfpakket. Door de participatie van verschillende andere afval interommunales 
en gemeenten verspreiden dergelijke projecten zich geleidelijk aan over gans Vlaanderen. De 
vergadering meent dat hierop moet gereageerd worden bij OVAM. 
 
Wanneer we niet waakzaam zijn wordt er binnenkort ook uitgebreid naar kantoren.  
 

* Een studente vastgoed die een bachelorproef aan het schrijven is over asbest en de verwijdering 
van asbest in woonhuizen vraagt de medewerking hiervoor aan onze vereniging. Er wordt besloten 
om deze studente uit te nodigen voor een gesprek. 
 

 
Alvorens de vergadering te sluiten hecht de heer Maarten Vanbuel er aan alle aanwezige leden van  
harte  te bedanken voor het vertrouwen. 

 
 

-------------------- 


