
 

  

  
Verslag over de algemene vergadering van woensdag, 15 januari  2020 

 
Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER) Voorzitter  
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) Ondervoorzitter 
 M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
 J. BEENS (BV DDM DEMONTAGE) 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
 W. BUYDENS (NV ASBEST CARE en LIBRECO) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 J. SOETERS (BVBA  ASBITECH) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 P. VAN DE VELDE (NV ART-VALENS) 
 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 ASBEST CARE en NV LIBRECO) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Alvorens met de agenda aan te vatten hecht de heer Maarten Vanbuel, Voorzitter, eraan iedereen van 
harte welkom te heten op de eerste vergadering van  2020.  
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 17 december 2019 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 
2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
 

De heren Guy Coertjens en Maarten Vanbuel brengen hierover verslag uit. 
 
De basisopleidingen en de herhalingsopleidingen asbest vinden plaats in Geel. De 
herhalingsopleidingen kunnen eventueel ook plaatsvinden in Luik, Kortrijk en Gent.  
 
Vanaf februari 2020 worden de opleidingen  32 u gecertificeerd via Constructiv. 
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3. Werkgroep regelgeving 
 
 De heer Luc De Knijf meldt dat er hieromtrent niets nieuws te melden is.  
 
 Naar aanleiding van een ongeoorloofde verwijdering van asbestleien wordt nogmaals gemeld dat 

er best bij kennis van dergelijke situaties de politie gebeld wordt die een juridische vaststelling kan 
doen. 

 
 In verband met het ontwerp van risicioanalyse valt er geen nieuws meer te vermelden vanwege de 

heer Vassallo. Hij zal wel het ontwerp van risicoanalyse overmaken aan zijn Nederlandstalige en 
Brusselse collega’s. Er worden stappen ondernomen om het algemeen in België in te voeren. 

 
 Bij de herhalingsopleiding werfleiders komt ook het aëraulisch rekenblad aan bod. 
 
4. Werkgroep afval 
 

Vanwege OVAM is er geen nieuws te melden ivm de best beschikbare techniek (BBT). De 
werkgroep is hieromtrent niet samengekomen. Er zijn wel een aantal bedrijfsbezoeken gebeurd.  
De vereniging was niet op de hoogte van de bedrijfsbezoeken. Er zal navraag gedaan worden wie 
bij deze bedrijfsbezoeken aanwezig is geweest. 
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen op het vlak van OVMB.  
 
Eén van de leden signaleert dat er de jongste tijd enorme effectieve controles zijn op het transport 
van afval (o.a. asbest). 
 

5. Werkgroep PR 
 

De heer Maarten Vanbuel werd gecontacteerd door Thomas Vanderveken van de VRT met de 
vraag of de hij wil meewerken aan het programma “Factcheckers”. Het gaat hier om een reportage 
over particulieren die asbest verwijderen met de pakketten die bepaalde gemeentes ter 
beschikking stellen van hun inwoners. De instructies die gegeven worden door de 
intercommunales verschilt nogal. Het idee hieromtrent komt van OVAM zelf, de invulling gebeurt 
door de intercommunales. 
 
De vergadering gaat ermee akkoord dat de heer Maarten Vanbuel hier namens de vereniging zijn 
medewerking aan verleent. 
 
De heer Maarten Vanbuel meldt dat hij de heer Dirk Bulens, coördinator van Tecno Bouw gevraagd 
heeft erop toe te zien dat er overal dezelfde norm wordt gehanteerd bij de certificatie van de 
opleidingen en dit zowel bij de Waalse collega’s als bij Praxsis in Kortrijk.  
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6. Tracimat (gebruik en toepassing drieledige code) 
 

Alle leden hebben ondertussen bij het verslag over de vorige algemene vergadering het antwoord 
ontvangen van Tracimat ivm de eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen.  
 
Ondertussen ontving het secretariaat ook een antwoord van OVAM ivm onze brief over de 
eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen. De inhoud van het antwoord van OVAM is 
gelijkaardig aan dit van Tracimat.  
 
Het secretariaat wordt verzocht ook het antwoord van OVAM bij het verslag over deze vergadering 
te voegen.  
 
Net zoals in het antwoord van Tracimat staat in het antwoord van OVAM dat het duidelijk is dat de 
3-delige code enkel een signaalfunctie heeft en dat de aannemer die die werken uitvoert hiervan 
gemotiveerd kan afwijken.  
 
OVAM geeft ook aan dat de 3-delige code in de wetgeving staat. OVAM is bereid om samen met 
onze vereniging, Tracimat en deskundigen te bekijken of bepalingen uit de standaardprocedure 
anders of duidelijker kunnen geformuleerd worden.  
 

7. Website vereniging 
 

Verschillende leden hebben reeds gesignaleerd dat onze website niet meer up-to-date is. Reeds 
meer dan een half jaar werd aan het webdesignbedrijf Cathedral Design gevraagd om de nodige 
wijzigingen te brengen aan de website, wat tot nu toe nog maar gedeeltelijk is gebeurd.  
 
De website van de vereniging dateert van 2012. Er wordt besloten om een nieuwe website te 
ontwerpen. Hiervoor zal een bedrag worden voorzien op de begroting die zal worden voorgelegd 
op de statutaire algemene vergadering van de vereniging van april e.k. 
 
De heer Maarten Vanbuel doet een oproep voor verfrissende ideeën hieromtrent. 

 
8. Allerlei, o.a. opvolging briefwisseling:  
 
*  Dossier Hellend Vlak van Ronquières (dossier risicoanalyse)  
 

Gezien de heer A. Soetens op pensioen is zal de brief opnieuw geadresseerd worden aan de heer 
Vassallo.  

 
*  Briefwisseling aan studiebureaus en OVAM ivm eenvoudige handelingen met bijkomende 

maatregelen 
 
 De antwoorden die hieromtrent ontvangen werden van Tracimat en OVAM zullen ook worden 

overgemaakt aan de studiebureaus.  
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 Aan OVAM en Tracimat dient de goede ontvangst van hun antwoord te worden bevestigd en 

gemeld te worden dat hun antwoord zal overgemaakt worden aan de studiebureaus. 
 
*  Financieel jaarverslag 2019 
 
 De heer Joris De Fré van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen heeft reeds een financieel 

verslag 2019 opgemaakt. 
 Er is een tekort van ongeveer € 16.000. Dit heeft voornamelijk te maken met de prestaties voor het 

herschrijven van de cursus asbestopleiding.  
 
 De heer Maarten Vanbuel overloopt de verschillende posten aan de kant van de inkomsten en de 

uitgaven.  
 
*  Sectorale werkgroep asbest 
 
 De personen die namens onze vereniging afgevaardigd zijn om deel te nemen aan de sectorale 

werkgroep Asbest hebben reeds een doodle gekregen teneinde een eerste vergadering vast te 
leggen.  

 
 De heer Maarten Vanbuel meldt dat er tijdens dit overleg door onze vereniging met één stem moet 

worden gesproken. Wanneer de eerste vergadering zal plaatsvinden zullen de afgevaardigden 
namens onze vereniging in deze werkgroep één uur op voorhand samenkomen om duidelijke 
afspraken te maken wat de vereniging zal bepleiten.  

 
 Er wordt voorgesteld om tijdens de eerste vergadering vooral te luisteren naar wat de vakbonden 

te vertellen hebben.  
 
 De heer Maarten Vanbuel vraagt dat de afgevaardigden namens onze vereniging op deze eerste 

vergadering effectief zouden aanwezig zijn. 
 
* Couveusezakken 
 
 De heer Dirk Vandekerkhof heeft hieromtrent de heer Dirk Bulens, coördinator van Tecno Bouw 

gecontacteerd. 
 
 Er zal de voorkeur aangegeven worden om het deel couveusezakken op te nemen in de 

herhalingsopleiding van 32 u. 
 
* Asbestopleidingen 
 

 Verschillende leden melden dat hun arbeiders en ploegbazen zeer tevreden waren over de recente 
herhalingsopleidingen bij Tecno Bouw. 
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* Datum volgende algemene vergadering 
  
 De volgende algemene vergadering heeft plaats op 11 februari 2020 in het Novotel te Diegem.  
 
 Alvorens de vergadering te sluiten dankt de heer Maarten Vanbuel alle aanwezigen voor het 

vertrouwen dat ze in hem schenken en voor hun aanwezigheid op de vergaderingen en activiteiten 
van de vereniging. Hij roept hen  op om knelpunten te blijven signaleren.  

 
  
 
 
 

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


