
 
  

 
Verslag over de statutaire algemene vergadering van dinsdag, 13 oktober 2020 

Aanwezig:   
 
de heren M. VANBUEL (NV G&A DE MEUTER) Voorzitter 
 S. BEERTEN (NV MOURIK) 
                        G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 G. MARTENS (BVBA REDECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC) 
 W. VAN PEE (BVBA  ASBEST CLEANING SERVICES)  
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
  
Verontschuldigd : de heren  J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
                                                       M. FUMIERE (NV SBMI) 
                                                       S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
                                                       P. VAN DE VELDE (NV ART- VALENS) 
                                                       J. VERSTRYNGE (NV  VIABUILD)                                           Leden 
 
 
De heer M. Vanbuel, Voorzitter, heet iedereen van harte welkom en verontschuldigt zich voor de last 
minute locatiewijziging van deze vergadering.  
Hij hecht er aan alle leden van de Raad van Bestuur te danken voor hun aanwezigheid tijdens de jongste 
vergaderingen van de Raad van Bestuur van de vereniging. 
 
  
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 8 september 2020 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

2. Financieel verslag 2019 
 

De heer Maarten Vanbuel licht het financieel verslag over 2019 toe. 
 
De heer Maarten Vanbuel 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 € 11.057,94. 
 
De aanwezigen keuren het financieel verslag 2019 unaniem goed en verlenen kwijting aan de 
penningmeester en de bestuurders.  
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3. Begroting 2020 
 
 De heer Maarten Vanbuel licht de begroting voor 2020 toe. 
 

De heer Maarten Vanbuel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende posten van de 
inkomsten en uitgaven.  
 
De begroting 2020 is sluitend.  
 
De aanwezigen keuren de begroting voor 2020 unaniem goed.  

 
4. Activiteitenverslag april 2019-oktober 2020 
 

De heer Maarten Vanbuel geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten en acties die de 
vereniging heeft ontplooid in de periode april 2019-oktober 2020 
 
Er wordt melding gemaakt van: 
 
• Bestuursverkiezingen 23 april 2019: 

o Maarten Vanbuel aangesteld tot voorzitter 
o Guy Coertjens aangesteld tot ondervoorzitter 
o Herbenoeming uittredende bestuurders: Michel Fumière, Dirk Vandekerkhof en Luk 

De Knijf 
 
• Project opleiding van Tecno Bouw en de stad Antwerpen – vluchtelingen en anderstaligen  
 
• Stand op asbest evenement IFAPME te Gembloux op 16 mei ll. + bezoek aan 

opleidingscentrum voor dakdekkers 
 
• Certificatie Opleidingen 
 
• Waarborgcommissie 
 
• Erkenning voor overheidsopdrachten – aparte ondercategorieën voor asbestverwijdering 
 
• Nieuwe leden: NV Asbest Care en NV Valens, afdeling A.R.F.I. 
 
• Vlaamse Overheid: doe-het-zelf om asbest te verwijderen 
 
• Voorstelling Tecno Bouw 
 
• Project toelichting voor nieuw personeel voor asbestverwijderingswerken 
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• Nieuwe asbestwetgeving op Vlaams niveau i.v.m. de inventarisplicht voor onroerende 

goederen 
 
• Overleg met Tracimat en OVAM: gebruik en toepassing drieledige code  
 
• Verslaggeving werkgroepen: 

o regelgeving 
o afval 
o PR 
o Opleidingen / PMB’s 

 
• Meting van asbestconcentratie in de lucht – aanpassing norm NBN T 96-102 / NBN T 93-103 
 
• Begeleidingscomité BBT – studie over asbesthoudende reststromen 
 
• Ontspannende activiteit Moeskroen (kaviaarkwekerij) en Kortrijk dd. 04/10/2019 
 
• Verplichting tewerkstelling arbeiders asbestverwijdering onder PC Bouw 124 
 
• Cijfers over illegaal dumpen van asbest 
 
• Schrijven : Eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen 
 
• Voorstelling maskers door firma LAPRO 
 
• Medewerking aan boek van advocaat Bram Vandromme “Niet wachten tot het stof gaat 

liggen” 
 
• PC 124: werkgroep arbeidsvoorwaarden asbestverwijdering en verwerking 
 
• Proefopleiding asbestverwijderaar voor werkzoekenden 
 
• Acceptatievoorwaarden OVMB 
 
• Het is de aannemer-asbestverwijderaar die op basis van een risico-analyse de 

uitvoeringsmethode en werkwijze gaat bepalen (bevestiging door FOD WASO, OVAM en 
Tracimat) 

 
• Hoe te reageren bij signalisatie wantoestanden 
 
• Onderhoud met dhr. Vassallo van de FOD Werk en het studiebureau BAC over uitwerking 

risicoanlyse werken in hermetische zone 
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• Verslag milieupolis asbestrisico’s in samenwerking met Marsh, VCB en OVAM 
 
• Project in provincie Limburg: begeleiding particulieren bij het verwijderen van asbest 
 
• Commentaar bij advies nr 229 van 20/12/2019 van de Hoge Raad voor Preventie en 

Bescherming op het Werk m.b.t. een ontwerp van KB tot wijziging van titel 3 betreffende 
asbest van Boek VI van de Codex over het Welzijn op het werk 

 
• Informeel overleg Fedasbest 
 
 

5. Bepaling bijdrage 2020 
 

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 op de jongste algemene vergadering aan de statutair vergadering voor te stellen 
om de bijdrage voor 2020 op hetzelfde niveau vast te leggen als voor 2019, 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 

 
 De leden kunnen zullen worden uitgenodigd om hun lidmaatschapsbijdrage conform het 
zakencijfer dat zij in asbestverwijdering hebben te betalen.  
 

 
6. Werkgroepen 
 
• Regelgeving 
           
         De heer Maarten Vanbuel brengt verslag uit over de vergadering van de  Paritaire werkgroep  
         “Arbeidsvoorwaarden asbestverwijdering en verwerking” 
 

Naast de arbeidsomstandigheden werden ook de looncategorieën besproken. Er werden ook 
verschillende statistieken toegelicht omtrent de tewerkstelling in de asbestverwijdering. In de 
sector wordt een groot verloop van personeel vastgesteld. Er werken 382 arbeiders in de 
Asbestsector die een basisopleiding 32 uur hebben genoten waarvoor Constructiv een tussenkomst 
heeft voorzien. . Er werd in 2009, in totaal 40.000 uren opleiding gegeven met betrekkking tot 
asbest (eenvoudige handelingen)  
 
In totaal zijn er 49 bedrijven die een asbesterkenning bezitten. 
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De looncategoriën zijn als volgt samengesteld procentueel samengesteld binnen PC 124 bouw 
  Totaal 150000  Binnen de 49 bedrijven met een   382 arbeiders met 
  Arbeiders tewek  erkenning  zijn er in totaal 3740   opleiding 32 uur en/ 
  Gesteld in de bouw  bouwvakkers te werk gesteld  8 uur herhaling 2019 
Cat I 11,6 %    9,4 %     13,1 % 
Cat Ia 4,8 %    2,5 %     5,2 % 
Cat II 14,4 %    15,1 %     33,2 % 
Cat IIa 6,3 %    4,1 %     7,6 % 
Cat III 24 %    21,4 %     17,3 % 
Cat IV 38,5 %    47,5 %     23,6 % 
 
De cao van 12 juni 2014 wordt bepaald in Art 6. Cat II dat arbeiders die asbest verwijderen 
minimaal in deze categorie moeten vergoed worden. De cijfers tonen aan dat 18,3 % dus niet 
conform deze cao een vergoeding ontvangt  
 
Er werd ook vastgesteld dat in de jongste 5 jaar de parlementaire vragen 
steeds over asbestslachtoffers gaan, maar nooit over de asbestverwijderingswerken zelf. 
 
Bij controles op het terrein stellen de controleurs van FOD TWW en de inspecteurs van Constructiv 
steeds minder inbreuken vast op de vereiste opleidingen, doch wel veel inbreuken op de 
aktiviteiten mbt eenvoudige handelingen. 

 
Volgende besluiten werden genomen: 
 
* Er zal aan de FOD WASO gevraagd worden om een doelgerichte controle uit te voeren op het  
werken met couveusezakken.  
* De bevoegde minister zal ook gevraagd worden een uniformisering van de asbestinventaris te 

bekomen en duidelijk te bepalen wat er precies in de asbestinventaris moet.  
* De timing zal bekeken worden wanneer de Europeese richtlijn met betrekking tot de 

aanpassingen van de blootstellingswaarde (grenswaarde) zal aangepast worden (vermoedelijk 
december 2020. Op Belgisch niveau zal dit vermoedelijk januari 2022 zijn. 

* De vakbonden vragen een vereenvoudiging van de looncategoriën voor werknemers die asbest 
verwijderen (van cat II, IIa en III naar cat IIa en III)  

 
• Afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat REMO wellicht niet zal heropenen. Het meeste asbestafval 
gaat nu naar Indaver, maar ook daar zijn er grenzen. 
De heer Ruben Gevaert zal informeren naar de toestand bij OVMB. In functie van het antwoord zal 
dan vanuit de vereniging een brief worden gericht aan OVAM en aan de Waalse tegenhanger. 
Uit het contact dat de heer Ruben Gevaert gehad heeft met OVMB blijkt dat men vanuit de 
overheid richtlijnen gekregen heeft om veel strenger te controleren op de aangevoerde 
afvalstromen mbt asbest. Dit maakt dat sommige bedrijven, waarbij regelmatig inbreuken  
 
vastgesteld worden, geweerd worden voor aanvoer van bepaalde stromen. Specifiek voor OVMB  
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wenst men ook toe te kijken dat het stort voldoende stabiel wordt opgebouwd, hierdoor kan het 
soms zijn dat aanvoer van bepaalde stromen op sommige dagen gestaakt wordt. Tenslotte 
benadrukt OVMB dat er absoluut geen gebrek is aan stortcapaciteit in Vlaanderen. 
 

• PR 
 
Er zal voor de vereniging een nieuwe website ontwikkeld worden. In de begroting voor 2020 is 
hiervoor een bedrag van 7500 euro voorzien. De heer Guy Coertjens zal de werkzaamheden 
hierover coördineren met de medewerking van de werkgroepen van de vereniging. Op basis van de 
vier ontvangen offertes is besloten om met Webdesign uit Schoten in zee te gaan. 
De heer Maarten Vanbuel doet een oproep om aan het secretariaat goede neutrale  foto’s voor de 
website te bezorgen. De heer Guy Coertjens zal bij Cathedral Design die de oude website heeft 
ontwikkeld contact opnemen om de teksten en afbeeldingen te bekomen. 

 
• Opleidingen/PBM’s 
 

Maandag, 19 oktober start een Nederlandstalige opleiding 32 u bij Tecno Bouw te Geel. Er zijn 
evenwel nog 2 cursisten nodig opdat de opleiding effectief kan doorgaan. 
 
In verband met de herhalingsopleiding eenvoudige handelingen van 8 uur wordt vastgesteld dat de 
inhoud hiervan niet wettelijk is vastgelegd. 
 
 

7. Paritaire Werkgroep “Arbeidsvoorwaarden asbestverwijdering en verwerking” 
 
Zie hoger punt 6. Werkgroepen Regelgeving 

 
8. Allerlei 
 
• De heer Vanbuel doet een oproep naar suggesties voor een vergaderlocatie in de regio Brussel. Bij 

Novotel te Diegem worden geen vergaderzalen verhuurd wegens de coronamaatregelen. 
Naarverluidt zouden er in Groot Bijgaarden wel vergaderzalen ter beschikking zijn. De heren 
Frederic De Medts en Maarten Vanbuel zullen de nodige info over deze vergaderlocatie aan het 
secretariaat overmaken. De volgende vergadering heeft plaats op dinsdag 10 november om 12u. 

 
•      Het secretariaat heeft een vraag om lidmaatschap ontvangen van CARO Maintenance. Aan dit  

bedrijf werd een aanvraagformulier om toetreding toegestuurd met de vraag het ingevuld terug te 
bezorgen. Na ontvangst zal het bedrijf uitgenodigd worden om zijn kandidatuur toe te lichten. 
 

• De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat de heer Gaëtan Decelle de NV Areno heeft verlaten. 
 
• Op de volgende algemene vergadering zal het opstellen van een charter waarin de leden zich 

engageren om de asbestactiviteiten correct uit te voeren besproken worden. Een dergelijk charter 
bestaat reeds in Nederland en Frankrijk. De heer Frederic De Medts zal aan het secretariaat info  
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over het Franse charter overmaken. 
 
 

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


