
 
 
 
   Antwerpen,  8 september 2020 

 
Gezien de afwezigheid van Wim heeft de voorzitter zich verbonden tot het opstellen van 
dit verslag. De inhoud werd ter goedkeuring aan de leden van de raad van bestuur 
voorgelegd en na vertaling aan alle leden verzonden.  
 
Aanwezigen : 

• Michel Fumière 

• Dirk Vandekerkhof 

• Sebastiaan Beerten 

• Guy Coertjens 

• Frederic De Medts 

• Maarten Vanbuel 

 
1.Goedkeuring verslagen over de  algemene vergadering van 10 maart 2020 en de 
verslagen van de voorbije raden van bestuur 
  
De verslagen worden goedgekeurd mits de opmerking dat er nog verder gezocht dient te 
worden naar het charter dat werd ondertekend door de leden van de Franse vereniging voor 
erkende asbestverwijderaars: Syrta. Frederic De Medts zal dit opzoeken. 
  
2. Voortzetting van de vergaderingen en regels tegen COVID-19 
 
De reden waarom er niet eerder vergaderingen van de vereniging hebben plaatsgevonden is 
te wijten aan het verbod op bijeenkomsten tot op heden. Momenteel mogen we nog steeds 
niet vergaderen in het Novotel te Diegem. Binnen de lokalen van de confederatie bouw 
Antwerpen is dit beperkt mogelijk. Daarom is het belangrijk om slechts een beperkt aantal 
deelnemers per bedrijf toe te laten. 
Dhr. Michel Fumière verontschuldigt zich voor de verwarring die is opgetreden aangezien hij 
een uitnodiging heeft verzonden aan alle leden  
 
3. Statutaire vergadering met Diner in de lokalen van het Kasteel Diependaele te Elewijt op 
13 oktober 2020 om 16.00 hr. 
 
De aanwezigen stemmen in met het voorstel om onze algemene ledenvergadering die 
initieel voorzien was op 23 april te houden op dezelfde locatie maar dan op 13 oktober. 
Gelieve tijdig in te schrijven om uw, zeer gewaardeerde deelname aan de vergadering 
vooraf en het diner (voorzien omstreeks 18.00 hr) daarna te bevestigen.  
Er worden per bedrijf twee deelnemers toegelaten.  
  
4. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
  
De heer Guy Coertjens geeft via Powerpoint een presentatie over de opleidingskalender van 
Tecnobouw. Deze zal ook in bijlage aan het verslag verzonden worden. Er wordt 
opgeroepen om niet op het laatste moment in te schrijven, want dan komt men tot de 
vervelende situatie dat een opleiding geannuleerd wordt, zonder dat dit eigenlijk nodig was.  
 



 
 
Tevens doet Guy coertjens een warme oproep aan alle leden om onderwerpen aan te reiken 
die kunnen gebruikt worden in de jaarlijkse herhalingsopleidingen van de arbeiders en de 
werfleiders voor 2021.  
Maarten Vanbuel is naar de vergadering van de Waarborgcommissie bij Constructiv in 
Brussel geweest. De leden van de commissie willen er ook alles aan doen om te zorgen dat 
de personencertificatie van de opleiding asbestverwijderaar zo breed mogelijk 
geïmplementeerd zal worden. Momenteel zijn er slechts een 25 personen gecertificeerd. De 
reden van dit beperkt aantal is uiteraard voor een deel te wijten aan de beperkingen van de 
opleidingen in de COVID-19 lockdown, maar eveneens aan het feit dat het 
examenreglement voor examencentra nog niet vertaald is naar het Frans en dat er 
momenteel nog steeds geen eis is voor gecertificeerde medewerkers in de bestekken van 
de opdrachtgevers cq de overheid. Constructiv zal initiatieven nemen om een schrijven te 
richten naar de verschillende aanbestende overheden om dit alsnog op te nemen in de 
bestekken alsook spoedig zorgen voor de vertaling van de eisen waaraan een 
exameninfrastructuur dient te voldoen.  
Een ander heikel punt betreft de kwaliteit van opleidingen eenvoudige handelingen, ook hier 
zal door Constructiv het initiatief genomen worden om via de vaste commissie bouw een 
initiatief naar verbetering en kwaliteitsborging van deze opleidingen te bekomen. 
  
5. Werkgroep regelgeving 
  
Door het wegvallen van Leonardo Van de Wiele (Koole) uit de werkgroep doet de 
vergadering een warme oproep om een vervanger te vinden die deze materie mede ter harte 
zou willen nemen. 
 
Na de publicatie van het advies nr 229 van 20/12/2019 van de Hoge Raad voor Preventie en 
Bescherming ophet Werk mbt een ontwerp van KB tot wijziging van titel 3 betreffende asbest 
van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, werd er tot op heden niks meer 
vernomen.  
De vergadering besluit om een schrijven te richten naar de bevoegde minister ten einde info 
te bekomen betreffende de publicatie van dit nieuwe KB en de huidige stand van zaken. 
 
Tevens bevestigde Dhr. Fumière dat hij contact zal opnemen met een gedeputeerde om via 
die weg enige politieke invloed betreffende het wetgevend kader over asbest te kunnen 
uitoefenen. 
 
6.Werkgroep afval 
  
De huidige sluiting van de stortplaats Remo zorgt voor strengere controles bij de aanvoer 
van asbesthoudende afvalstoffen op de overige stortplaatsen in Vlaanderen. Het gebrek aan 
stortcapaciteit begint steeds nijpender te worden. Vooral ook omdat in Wallonië tegen het 
einde van het jaar ook de stortplaats van Braîne-le- Chateau zal sluiten waardoor er ook 
daar slechts twee stortplaatsen overblijven. Dit zal de druk op Vlaanderen nog verhogen.  
Er is momenteel ook niet direct zicht op een oplossing op korte termijn voor Remo. 
 
Eén van de leden signaleerde buiten vergadering de steeds talrijker wordende discussies 
met stortplaatsen klasse I bij de aanvoer van een niet-uitsorteerbare partijen.   
 



 
 
Zo het voorbeeld van een partij leien vermengd met een gering percentage grond, afkomstig 
van een afgraving.  Hoewel de fractie grond minder dan 10% bedroeg, werd deze partij door 
met name Vanheede beschouwd als ‘vervuilde grond’.  Volgens VLAREMA kunnen de 
stortplaatsen vervuilde grond nog slechts aanvaarden mits voorlegging van attesten van 
‘niet-reinigbaarheid’ vanwege OVB (grondreinigingscentrales) en de toelating van OVAM om 
deze te aanvaarden met ‘nulheffingstarief’. 
 
Na ruggespraak met de stortplaatsen klasse I wordt geadviseerd om bij niet uitsorteerbare 
partijen en/of partijen met verontreinigingen/stoorstoffen steeds voorafgaandelijk contact op 
te nemen met de gekozen stortplaats in kwestie om aldus de probleempartij te bespreken en 
tot een werkbare en voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. 
 
Tenslotte blijkt tevens dat de actuele sluiting van Remo voornamelijk een significante 
verhoging van aanvoer bij Indaver tot gevolg heeft. 
De strengere toepassing van de aanvaardingscriteria door de klasse I-stortplaatsen leidt 
echter niet tot een verhoogde aanvoer bij Rematt. 
 
7. Werkgroep PR 
 
De heer Maarten Vanbuel heeft een interview gegeven met het weekblad Humo in het kader 
van asbestverwijderaar als knelpuntberoep.  
 
8. Website 
 
Wim Bogaert had begin 2020 reeds 2 offertes voor vernieuwen website opgevraagd. Guy 
Coertjens heeft in naam van VAB nog enkele extra offertes opgevraagd. De prijzen variëren 
van 1.500 tot 7.500 euro. Alle websites werken in “WORDPRESS” zodat met enige scholing 
ook iemand van onze leden hier wijzigingen in kan aanbrengen. Na voorstelling van de 4 
offertes wordt beslist om met Webdesign uit Schoten in zee te gaan. Te voorziene budget 
4500 euro. Zal opgenomen worden in het budget 2021. Jaarlijkse kost 500 euro. 
Elke werkgroep zal zijn teksten uitwerken. Beslist wordt om enkel neutrale foto’s op de 
website te plaatsen, oproep om ook deze foto’s aan het secretariaat door te sturen.  
 
9. Lidgelden 2020 
 
Er wordt voorgesteld om de schijven van de bijdragen van de voorbije jaren per bedrijf te 
behouden. Bedrijven die vorig jaar tot de vereniging zijn toegetreden zullen specifiek 
gevraagd worden naar hun omzet in het voorbije jaar om aldus hun bijdrage te bepalen. Er 
wordt beslist om conform onze statuten de lidgelden dit jaar nog te innen. Op een volgende 
algemene vergadering kan dan een eventuele Covid – korting voor 2021 besproken worden.  
  
10. Informele ontmoeting Fedasbest 
 
Maarten Vanbuel heeft een informeel gesprek gehad met de voorzitter van Fedasbest Dhr. 
Aart Vandebroek. Fedasbest is de vereniging die de belangen van de erkende laboratoria en 
studiebureaus voor asbest zal verdedigen. Gezien het gemeenschappelijke belang lijkt het  
 
 



 
 
beide voorzitters verstandig om regelmatig overleg in te plannen.  Dit kan vermoedelijk best 
plaats hebben rond bepaalde specifieke onderwerpen per werkgroep die in ons beider 
belang zijn.  
Er wordt afgesproken om een formeel overleg in te plannen waarin alvast een aantal 
onderwerpen vastgelegd kunnen worden. 
 
11. Bespreking risico-analyse B.A.C. ( Xavier Hella ) met FOD WASO 
 
Het overleg met de FOD WASO over het door BAC en de werkgroep VABd uitgewerkte 
voorstel van specifieke risico-analyse, is nog steeds niet kunnen doorgaan wegens 
‘onbeschikbaarheid’ van Dhr. Vassallo en/of diens collega’s. 
Dhr. Vassallo vindt het immers opportuun om het ontwerp ook met Mevr. Vervondel ( FOD 
Vlaanderen ) en  hun Brusselse collega ( Mevr. De Vits ) te bespreken, om aldus een 
uniform basisdocument uit te werken dat toepasbaar wordt in de 3 Gewesten. 
Zelfs na herhaaldelijk en schriftelijk aandringen van Dhr. Hella bij Dhr. Vassalo laat deze 
laatste geen enkel nieuws.  
 
12. Diversen 
 

• Nog steeds geen reacties mogen ontvangen betreffende ons schrijven naar FOD 
Waso (hellend vlak van Ronquières. Blijkbaar geeft men aan Franstalige kant de 
voorkeur aan een goede risico-analyse voor de uitvoerder in plaats van een degelijke 
bescherming van de omgeving (Milieu) Dit legt de vinger nogmaals op de wonde. 
Immers op Federaal vlak is men enkel geïnteresseerd in arbeidsveiligheid ipv het 
groter gemeenschappellijk belang naar mens, medemens en omgeving te zien. 

• Guy Coertjens meldt  dat VDAB een opleiding asbestverwijdering organiseert voor 
werkzoekenden in en om Antwerpen. Vorig jaar hadden bepaalde leden zich 
geëngageerd om een aantal kandidaten uit deze opleidingen aan te werven.  Zie 
punt 2 verslag van 19 november 2019 Vraag is om per bedrijf voor 30 september 
door te geven aan Guy Coertjens of en hoeveel kandidaten eventueel aangenomen 
kunnen worden. We begrijpen dat gezien de corona crisis dit initieel aantal, 
eventueel kan wijzigen.  

• Op de vergadering van de waarborgcommissie bij Constructiv werd er door de 
syndicale partners  nogmaals gevraagd om zo snel mogelijk terug bij elkaar te komen 
met de sectorale werkgroep “arbeidsvoorwaarden asbestverwijdering & verwerking” 

 
Er wordt door een aantal van de leden gesignaleerd dat hun personeel aktief 
benaderd wordt om over te stappen naar andere bedrijven in de sector. Dit is 
absoluut niet collegiaal en zeker niet conform de onderlinge verstandhouding 
tussen de leden. Het is al voor alle leden moeilijk genoeg om degelijk, opgeleid en 
voldoende gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden. Het is dan ook 
steeds de bedoeling dat eenieder van de leden met elkaar contact zal opnemen 
indien er eventueel kandidaat sollicitanten zich zouden aanmelden bij andere 
bedrijven.  

  
  
 
 



 
 
Gezien er geen andere punten meer te bespreken zijn, heft de voorzitter de vergadering op 
en wenst eenieder uit te nodigen op de statutaire vergadering van 13 oktober om 16.00 hr. 
Een aparte uitnodiging zal nog verzonden worden. 


