
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 11 februari  2020 
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 W. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
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 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: 
 
de heren M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
 J. BEENS (BV DDM DEMONTAGE) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 J. VAN PEE (BVBA ASBEST CLEANING SERVICES) 
 
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 15 januari 2020 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 
2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 

De heren Guy Coertjens meldt ivm de certificering van de asbestverwijderaars dat er deze week 
een opleiding plaatsvindt voor de examinatoren. 
 
Hij drukt de hoop uit dat binnenkort ook kan gestart worden met de certificering van de 
basisopleiding. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat op donderdag, 27 februari e.k. de eerste vergadering  
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plaatsvindt van de paritaire werkgroep omtrent de lonen in de asbestsector.  
De heer Maarten Vanbuel doet een oproep aan diegenen die zich hiervoor kandidaat hebben 
gesteld om effectief aanwezig te zijn. 
 
Eén uur voor de vergadering zal samengekomen worden met de afvaardiging van onze 
vereniging in deze werkgroep. 
 
Er wordt gemeld dat nog een aantal vrije plaatsen beschikbaar zijn voor de eerstvolgende 
basisopleiding asbest verwijderen 32 u die start op 17 februari 2020. Deze opleiding gaat door 
bij Tecno Bouw te Geel. 
 
 

3. Werkgroep regelgeving 
 
 De heer Maarten Vanbuel meldt dat er in de provincie Limburg een subsidiebesluit werd 

goedgekeurd om particulieren te begeleiden bij het verwijderen van asbest. 
 
 Op een vakbeurs te Limburg stond de provincie Limburg met een stand waar reclame werd 

gemaakt voor deze actie. De actie betreft zowel hechtgebonden asbest die zal verwijderd worden 
via dakbedekkingsbedrijven als zwakgebonden asbest die zal verwijderd worden via aannemers die 
hiervoor zullen geselecteerd worden en voor een bepaald percentage zullen gesubsidieerd worden. 
Het betreft een initiatief van Limburg.net. De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij de organisatie 
hieromtrent zal contacteren. Het gaat om de eerste provincie die hieromtrent een subsidiesysteem 
hanteert.  

 
 In de bouwpers verschenen reeds twee artikels waarin dit initiatief aan de kaak wordt gesteld. Een 

kopie van deze artikels zal bij het verslag over deze vergadering gevoegd worden. 
 
4. Werkgroep afval 
 

De heer Maarten Vanbuel meldt dat er voor het ogenblik veel controles plaatsvinden op het 
transport van afval en dat er ook inspecties doorgaan op de stortplaatsen.  
 

5. Werkgroep PR 
 

Zoals reeds eerder aangekondigd zal de heer Maarten Vanbuel zijn medewerking verlenen aan een 
VRT-reportage rond asbestverwijdering die gedraaid zal worden op dinsdag, 18 februari e.k. 
 
Met deze reportage wil men aantonen dat de instructies die gegeven worden in het kader van het 
systeem van gemeenten die pakketten aan particulieren aanbieden om zelf asbest te verwijderen, 
niet volstaan. Er werd ook contact opgenomen met SGS en Fibrecount om metingen te doen. 
 
De heer Maarten Vanbuel heeft de regisseur verschillende tips gegeven.  
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De heer Michel Fumière meldt dat hij ook reeds contact heeft gehad met RTBF omtrent de 
asbestproblematiek. De berichtgeving over asbest in Wallonië is niet goed. 
 
Er komt een discussie opgang over de manier hoe de gewesten en provincies hieromtrent moeten 
geïnformeerd worden. Mogelijks kan ook een parlementaire vraag gesteld worden. De heer 
Vassallo zal hieromtrent gecontacteerd worden in het kader van de veiligheid van het publiek en de 
arbeiders. De heer Maarten Vanbuel zal hiervoor het nodige doen. 
 
Er zal ook navraag gedaan worden wie voor het ogenblik de verantwoordelijke is voor de 
asbestproblematiek bij BIM (IBGE). 
 

 
6. Allerlei 
 
*  Opvolging briefwisseling:  
 
 *  Dossier Hellend Vlak van Ronquières (dossier risicoanalyse)  
 
 *  Briefwisseling aan studiebureaus en OVAM ivm eenvoudige handelingen met bijkomende 

maatregelen 
 

  Ondertussen werden tijdens de vorige algemene vergadering aangekondigde reacties van 
OVAM, Tracimat aan de studiebureaus overgemaakt. 

 
 

*  Datum + voorstel locaties statutaire algemene vergadering april 2020 
 
 De heer Maarten Vanbuel meldt dat de geplande statutaire vergadering op dinsdag, 14 april 2020 

moet verplaatst worden gezien er deze dag in de bouwsector niet wordt gewerkt in het kader van 
de arbeidsduurvermindering.  

 
 Er wordt besloten om de statutaire algemene vergadering te verplaatsen naar donderdag, 23 april 

2020. Deze zal doorgaan in de regio Brussel (mogelijks in een locatie gelegen op de Grote Markt te 
Brussel). De vergadering zal om 16 u aanvatten en gevolgd worden om 18 u door een diner die de 
vereniging aan haar leden aanbiedt.  

 
*  Dossier risico-analyse 
 
 Het bureau BAC heeft ondertussen een e-mail verstuurd aan de bedrijven die hieraan willen 

meewerken. Eerst moet BAC contact opnemen met de heer Vassallo om zijn reactie in deze te 
kennen.  

 
* Nieuwe website vereniging 
 
 De heer Maarten Vanbuel vraagt naar suggesties voor contacten van bedrijven die gespecialiseerd  
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 zijn in het realiseren van websites. Het zou vooral een bureau moeten zijn die ervaring heeft met 

tweetalige websites. 
 
 Eén van de leden pleit er ook voor dat op de site informatie moet staan waar de leden particulieren 

naar toe kunnen verwijzen. 
 
 
*  De heer Maarten Vanbuel informeert bij de leden wie een goede tool, systeem kent van risico-

analyse van asbesthoudende materialen. Deze vraag komt vanwege OVAM.  
 
 
* Datum volgende algemene vergadering 
  
 De volgende algemene vergadering heeft plaats op dinsdag, 10 maart 2020 om 12 u in het 

verenigingsgebouw van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen. 
 
* Scott maskers 
 
 Eén van de leden heeft vernomen dat de productie van Scott maskers zou gestopt zijn (type 

Phantom Vision).  
 
  
* Eén van de leden stelt vast dat er heel wat erkende asbestverwijderaars zijn bijgekomen. Er zou 

een actie moeten ondernomen worden om deze bedrijven lid te maken van de beroepsvereniging. 
Op de jongste algemene vergadering van januari 2020 waren alle erkende asbestverwijderaars die 
nog geen lid waren van de vereniging uitgenodigd. Twee niet-leden waren op de 
nieuwjaarsreceptie van de vereniging van januari 2020 aanwezig.  

 
 Met het akkoord van de vergadering zal de heer Maarten Vanbuel de erkende bedrijven die nog 

geen lid zijn contacteren. 
 
  
 
 
 

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


