
 
 
 
 Antwerpen,  1 september 2020 

 
Dit is een weergave van de noties die Wim Bogaert genomen heeft tijdens onze algemene 
vergadering van 10 maart 2020. De formele inhoud zal besproken worden op de 
eerstvolgende algemene vergadering. 

 
1.Verslag over de  algemene vergadering van 11 februari  2020 
  
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
  
  
2. Werkgroep opleidingen/PBM’s 
  
De heer Guy Coertjens meldt dat de eerste examineringen in het kader van het 
persoonscertificaat asbestverwijderaar hebben plaatsgevonden. 
  
Er is ook een opleiding geweest voor de examinatoren. 
  
Het mengen van 2 verschillende leveranciersmerken om iets samen te stellen is verboden, 
aldus de heer Guy Coertjens. 
  
Er wordt geen facefittest afgenomen als de cursisten niet geschoren zijn. 
  
De heer Dirk Vandekerkhof heeft het secretariaat laten weten dat   Phantom 2000 sedert 
vorig jaar niet meer te verkrijgen is , ook geen losse onderdelen meer. 
  
  
  
3. Werkgroep regelgeving 
  
De heer Maarten Vanbuel heeft commentaar bij het advies nr 229 van 20/12/2019 vande 
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. 
  
Alle leden hebben de tekst van dit advies via e-mail ontvangen. Het wordt ook nogmaals 
tijdens de vergadering verspreid. 
  
Van de opmerkingen die de vereniging op dit advies heeft geformuleerd zijn er een aantal 
weerhouden, een aantal ook niet. 
  
De punten uit het advies mbt de inventaris en de meetstrategie worden besproken. 
  
De bepalingen uit het KB zouden onmiddellijk van kracht  worden, maar met een 
overgangsperiode van 2 jaar. 
  



 
Zolang er slechts een regering is in lopende zaken, is het niet duidelijk wanneer het KB in 
werking gaat treden. 
  
  
  
4.Werkgroep afval 
  
Hieromtrent is geen nieuws te vermelden.  Bij OVMB zou alleen op vrijdag mogen 
aangeleverd worden. 
  
  
5. Werkgroep PR 
  
De heer Maarten Vanbuel brengt verslag uit over het onderhoud dat hij heeft gehad met 
mevrouw  Karen Smets van Dubo Limburg ivm de subsidieregeling die werd uitgewerkt voor 
de verwijdering van asbesthoudende toepassingen bij particulieren. 
  
Een eerste groep betreft buitenschiltoepassingen van asbest. Dit wordt bij de dakdekkers 
aangepakt. De subsidiëring beperkt zich tot afval. 
  
Een tweede groep betreft leidingisolatie in kelders: OVAM subsidieert 50% van de werken. 
VAB wil helpen om een charter te maken voor  leden die hieraan willen meehelpen. 
  
Voor einde april is een tweede gesprek gepland. Mevrouw Smets is ook bereid om een 
toelichting geven op een vergadering van onze vereniging. 
  
Mogelijks volgen er nog provincies die dergelijk initiatief willen nemen. 
  
De opnames voor de VRT reportage over asbest is uitgesteld gezien de actualiteit mbt het 
coronavirus. 
  
  
6. Statutaire vergadering vereniging dd 23 april 2020-vergaderlocatie. 
  
De eerder vooropgestelde locatie Maison du Cygne te Brussel leek te duur. 
  
Als nieuwe locatie wordt geopteerd voor het kasteel Diependael te Elewijt De vergadering 
zal om 16 uur aanvatten en gevolgd worden om 18u door een diner. 
  
  
  
7. Verslag vergadering sectorale werkgroep “arbeidsvoorwaarden asbestverwijdering & 
verwerking” 
  
Op deze eerste vergadering waren vertegenwoordigers van de vakbonden ACV en ABVV, 
werkgeversafgevaardigden van de Confederatie Bouw , Bouwunie en onze vereniging 
(Maarten Vanbuel en Gaetan Decelle) en van Constructiv aanwezig. 
  
  



 
Volgende punten werden er besproken: 
  
De couveusezak methode zou moeten behouden blijven in de wetgeving. 
  
Hoe zit het met de handhaving op de werven, en dit zowel naar het eigen personeel als naar 
de omwonenden.  Er zal steun gegeven worden aan een gerichte campagne van de FOD 
WASO. Er zal meer controle komen op de werven in het najaar, met een verscherpt toezicht 
op de couveusezak methode. 
  
Het ACV heeft zich afgevraagd waarom België zich niet gealigneerd heeft aan de Europese 
Richtlijn 48 van 2009 mbt asbest. De federale overheid zal in deze een initiatief nemen. 
  
  
Het ACV vraagt ook een herziening van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders, 
m.n. een verbetering van het statuut van asbestverwijderaar en van asbestverwerker. De 
heef Vanbuel heeft gemeld dat onze vereniging geen uitspraken kan doen over de 
asbestverwerkers. 
  
  
De arbeiders die asbest verwijderen zijn nu volgens de huidige CAO bouw ondergebracht 
onder de looncategorieën II, III en IV. Het ACV wil enkel nog cat III en IV daar alle arbeiders 
een opleiding moeten volgen van 32 uur en dus geschoold zijn ipv geoefend. 
  
De vakbonden willen ook een forfaitaire vergoeding per dag voor het dragen van een 
volgelaatsmaker. 
  
De heer Maarten Vanbuel meldt dat de werkgeversafvaardiging naar de verzuchtingen van 
de vakbonden heeft geluisterd, niets afgewezen, maar ook niets toegejuicht. 
  
De heer Vanbuel rekent er op dat er op de volgende vergadering zeker weer minstens 2 of 3 
personen namens VAB zullen aanwezig zijn. 
  
Men wil de activiteiten van de werkgroep voor eind 2021 afronden. 
  
Verschillende leden zijn van oordeel dat de filters van de maskers vlugger moeten 
vervangen worden ipv een premie toe te kennen 
  
De couveusezak methode moet blijven, er mag niet toegegeven worden voor een 
maskerpremie en de huidige 3 looncategorieën moeten blijven, aldus de vergadering. 
  
Het secretariaat wordt verzocht om dit punt op iedere volgende algemene vergadering te 
agenderen en ook de huidige cao bepalingen bij het verslag te voegen. 
  
  
  
8. Website: vernieuwing, suggesties. 
  
Er zal een offerte gevraagd worden bij 2 bedrijven voor een eenvoudig, tweetalige website, 
m.n. bij Maarten Linden (Wijnegem/Wommelgem) en bij BV SterX (Merksem). 



 
  
9. Bespreking risico-analyse Xavier Hella met FOD WASO dd 24 april 2020 
  
Op deze bespreking zullen ook Mevrouw  Vervondel en de heer Vassallo aanwezig zijn. Zij 
willen weten wat de risico’s zijn van de arbeiders die in de zone gaan. 
  
10. Allerlei 
  
*Federatie van studieburo’s en labo’s 
  
De heer Vanbuel meldt dat deze federatie vorige week boven de doopvont is gehouden. 
Voorzitter is Aart Vandebroek van Abesco. De heer Vanbuel zal met hem contact opnemen 
voor een gesprek. 
  
  
*Een van de leden meldt dat ISSEP in een lastenboek bepaalt dat vloer vinyl moet 
verwijderd worden volgens de techniek van de eenvoudige handelingen. 
  
Er zal hierop vanuit VAB gereageerd worden dat het nog steeds de asbestverwijderaar is die 
beslist over de uitvoeringsmethode en dit op basis van zijn risico-analyse en werkplan. 
  
  
*extra kost voor gecertificeerde attesten 
  
Een van de leden heeft het secretariaat laten weten dat Tecno Bouw 285 euro aanrekent 
voor gecertificeerde attesten in het kader van 32 uur basisopleiding. 
Gezien de vereniging heeft meegeholpen en geïnvesteerd om het certificeringssysteem te 
implementeren in de asbestopleiding zou er een korting moeten komen voor de VAB leden, 
anders betalen de VAB leden twee maal. Bedrijven die niet met Tecno Bouw werken 
profiteren hier ook van mee. Dit zal worden aangekaart op de Raad van Bestuur van Tecno 
Bouw. 
  
*Na de eerste vergadering van de sectorale werkgroep is er volgens de heer Vanbuel ook 
nog een vergadering geweest van de opleidingsverstrekkers. Daar is duidelijk gesteld 
geweest dat indien zij willen meewerken aan de certificering zij zich ook moeten confirmeren 
aan een bepaalde standaard. 
  
*Een van de leden meldt dat hij gecontacteerd is geweest door iemand van de website 
Asbestinfo.eu om op deze site te adverteren. 
  
*Het secretariaat wordt verzocht om het bedrijf 4BEST uit Lille info over te maken over het 
lidmaatschap bij onze vereniging. 
  
  
Gezien er geen andere punten meer te bespreken zijn, heft de voorzitter de vergadering op. 
  

 


