
 
  

Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 12 september 2017 
 
Aanwezig:   
 
de heren B. ROTTIERS (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) Voorzitter 
 J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 J. FONTAINE  (NV DDM BELGIUM) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 J. SOETERS  (BVBA ASBITECH) 
 M. VANBUEL (MOURIK NV) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 N. VERDICKT (NV G+H MONTAGE) 
 J. VERSTRYNGE (NV ACLAGRO) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd: de heren M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
  M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
  G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 Ph. HELLA (NV ARENO) 
 R. VOSTERS (NV KOOLE) 
 
Eveneens aanwezig voor punt 11: de heer Eric Lanslots, directeur NV Inbupro 
 
Eveneens aanwezig voor punt 14:  
 
de heren Peter Ploegaert en Jef Vanderschelde van de BV AMS-Visser 
     
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 20 juni 2017 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

 
2. Aanvraag om toetreding tot de beroepsvereniging van de NV Martens Demolition Compagny 
 

Het secretariaat heeft de aanvraag om toetreding ontvangen van de NV Martens Demolition 
Company uit Genk. De NV Martens Demolition Company uit Genk heeft een erkenning als 
asbestverwijderaar van de FOD Werk tot en met 28 november 2018. Het bedrijf heeft 
ondertussen ook haar toetredingsgeld en de lidmaatschapsbijdrage voor 2018 betaald.  
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De vergadering gaat akkoord met de aansluiting van de NV Martens Demolition Company.  Het 
secretariaat wordt verzocht het bedrijf hiervan in kennis te stellen en uit te nodigen voor de 
volgende algemene vergadering. 
 

3. Werkgroep regelgeving 
12. Nieuwe Codex over Welzijn op het Werk 
 

De heer Bob Rottiers meldt dat op 2 juni ll de nieuwe Codex over het Welzijn op het Werk is 
verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hij is in werking getreden op 12 juni 2017. Het blijkt te gaan 
om een algemene herziening om een nieuwe structuur aan te brengen en de nomenclatuur op 
elkaar af te stemmen. Er wordt ook gestreefd naar meer uniformiteit. De Codex brengt de 
verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet – 
werknemers van 4 augustus 1996 samen in één enkel wetboek. 
 
Bij het uitwerken van de nieuwe tekst werd er veel aandacht besteed aan de structuur van de 
Codex. De Codex bestaat uit tien boeken, die verder onderverdeeld worden in titels, 
hoofdstukken en afdelingen en, waar nodig, ook onderafdelingen.  
 
De heer Bob Rottiers meldt dat de vereniging ook via Caso (de Vereniging van Aannemers van 
Sloopwerken) contacten tracht te leggen met de FOD Waso. Zo steunt de vereniging de vraag van 
Caso om een aparte erkenning voor sloopwerken. Ook de verwijdering van asbestcement zou 
onder de reglementering van erkende bedrijven moeten vallen. Ook met de Confederatie Bouw 
Dak tracht men alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. De bedoeling is ook om deze 
activiteiten onder de erkenningsprocedure te laten ressorteren. Zo geeft vandaag de heer Bob 
Rottiers een presentatie omtrent de asbestproblematiek voor de leden van de Confederatie Bouw 
Dak Antwerpen. De bedoeling is om deze actie ook later nationaal te brengen. De uiteindelijke 
bedoeling is om in België, en dit naar het voorbeeld van Nederland en Frankrijk, de verwijdering 
van asbestcement te laten ressorteren onder de reglementering erkende bedrijven en dit 
ongeacht de soort van het bedrijf.  
 

4. Werkgroep afval 
 

Hieromtrent is niets in het bijzonder te vermelden.  
 
In de rand van deze aangelegenheid meldt de heer Jan Verstrynge dat er de laatste tijd veel te 
doen is omtrent pleisterwerken en asbest. Meer en meer wordt er gepleit om dit te laten 
verwijderen via alternatieve methodes of helemaal niet te verwijderen en dit in plaats van de 
uitvoering in een hermetische zonze. De hoop wordt geuit dat Tracimat hiervoor een oplossing zal 
bieden (spijtig genoeg kan dit alleen voor Vlaanderen vanuit Tracimat).  
 
De vraag is hoe deze evolutie kan gestopt worden. De heer Jan Verstrynge haalt een concreet 
geval aan uit de provincie Limburg.  
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De vergadering meent dat hieromtrent een stelling moet worden ingenomen door de vereniging 
naar de overheid toe. Ook aan Ovam zou de mening moeten worden gevraagd.  
 
De stellingname van de inspectiediensten is op zijn minst bizar te noemen. Er zal dan ook een 
schrijven worden gestuurd aan de heer Christian Deneve van de FOD WASO waarin het standpunt 
en motivatie van de vereniging omtrent pleisterwerken en asbest wordt toegelicht met de vraag 
naar de reactie van de heer Christan Deneve. 
 
De heer Bart Librecht meldt dat er een toename is van de controle op de stortplaatsen.  
 

5. Werkgroep PR 
 
De jongste weken is de asbestproblematiek verschillende keren in de pers aan bod gekomen dit 
o.a. in de krant Het Belang van Limburg. Dit naar aanleiding van het feit dat er te weinig controle 
is op de asbestverwijdering. Ook in de magazines Bouwkroniek en Knack werden gelijkaardige 
artikels opgenomen.  
 
Volgens de heer Bob Rottiers wordt de politiek stilaan wakker en kan de politiek op termijn niet 
meer terug om hier niets aan te doen. Probleem is echter dat de verkiezingen er stilaan 
aankomen en het dus moeilijker wordt om de beleidsvoerders te overtuigen.  
 
In eerste instantie zal onderzocht worden of met het kabinet van Minister van Werk Peeters kan 
samengezeten worden hieromtrent.  
 
In Wallonië leeft dit blijkbaar niet zo sterk. De heer Serge Jacquemin zal trachten een bevoegde 
Waalse Minister hieromtrent te benaderen om daarna een onderhoud hiermee te hebben.  
 

6. Werkgroep Opleidingen/PBM’s  
 
Omtrent PBM’s heeft er straks een onderhoud plaats met afgevaardigden van BV AMS-Visser (zie 
punt 14). 
 
Wat de opleidingen betreft wordt vastgesteld dat bij Tecno Bouw volop asbestopleidingen 
worden gegeven. De administratief verantwoordelijke voor de opleidingen de heer Maarten Aerts 
zal echter binnenkort Tecno Bouw verlaten daar hij een andere uitdaging wil aangaan. Er werd 
reeds een vacature geplaatst voor een nieuwe coördinator. Door de Confederatie Bouw Provincie 
Antwerpen zullen twee nieuwe medewerkers worden aangetrokken om de coördinatie ter 
plaatse te realiseren en ook nieuwe ontwikkelingen te doen.  
 
De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat er in Wallonië ook een privé-initiatief is omtrent 
opleidingen (32 uur opleiding).  
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7. Verslag onderhoud RDC Environment 

 
De vereniging werd gevraagd door de organisatie RDC Environment voor een bijdrage voor een 
studie die zij voeren omtrent het milieu gebeuren in Brussel. RDC Environment is een 
studiebureau gespecialiseerd in de evaluatie van de impact van milieubelastingen. 
 
Voor het ogenblik doen ze een studie voor de organisatie “Bruxelles Environnement” naar de 
uitvoerbaarheid van een politiek van vermindering van asbest in de regio Brussel Hoofdstad. De 
heer Bob Rottiers heeft reeds twee maal de vertegenwoordigers van deze organisatie ontmoet.  
 

8. Aanduiding afvaardiging vereniging in cao werkgroep asbest 
 

 Dit onderwerp werd reeds besproken op de vorige algemene vergadering. Na beraad wordt 
besloten om volgende personen af te vaardigen in de cao werkgroep asbest: de heren Bob 
Rottiers, Maarten Vanbuel en Serge Jacquemin. Er zal in eerste instantie geijverd worden bij de 
vakbonden dat zij meehelpen om een verstrenging van de wetgeving te bekomen. Pas als hierover 
een bevestiging van de vakbonden wordt bekomen kan er gesproken worden over loon- en 
arbeidsvoorwaarden. Het heeft geen zin om te onderhandelen over loon- en arbeidsvoorwaarden 
als er nog steeds door derden asbest mag verwijderd worden. 
 

9. 30-jarig bestaan VAB 2018 – voorstel activiteit 
 

Volgens de heer Bob Rottiers mag deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij gaan. Er dient iets te 
gebeuren voor de leden alsook om de sector te promoten. 
 
De heer Maarten Vanbuel pleit voor een bezoek aan een grote gerenommeerde vakbeurs in het 
buitenland. Hierbij kan er een combinatie gebeuren met een ontspannende activiteit. Zo heeft er 
morgen en overmorgen in Parijs een belangrijke beurs plaats waar ook de asbest aan bod komt.  
 
Een ander lid pleit ervoor om een stand op Batibouw te hebben waarbij  het publiek kan 
geïnformeerd worden. De vraag die hierbij gesteld wordt is of het publiek dat Batibouw bezoekt 
ons doelpubliek is. De heer Bob Rottiers pleit eerder om een lezing te houden tijdens Batibouw, 
dit zou volgens hem een grotere impact hebben dan een stand. De heer Bob Rottiers zal dan ook 
aan Batibouw vragen of er door onze organisatie een spreekbeurt kan gegeven worden eventueel 
in combinatie met een stand.  
 
Er wordt nogmaals opgemerkt dat niet alle leden van de organisatie geïnteresseerd zijn om voor 
particulieren te werken en dat Batibouw voornamelijk particulieren trekt.  
 
Er wordt ook nog een oproep gedaan voor mogelijke andere activiteiten naar aanleiding van het 
30-jarig bestaan van de vereniging in 2018. Zo zou eventueel in weekend in het buitenland 
kunnen worden georganiseerd of een bezoek van een twee à drie werkdagen. De heer Bob 
Rottiers zal uitkijken samen met mevrouw Annemie Vander Kuylen van de Confederatie Bouw 
Provincie Antwerpen om een activiteit in het buitenland te organiseren. 
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10. Resultaten rondvraag “Wie werkt met particulieren?” 
 

De vorige algemene vergadering werd besloten te vragen aan de leden wie van onze organisatie 
ook voor particulieren asbestverwijderingswerken wil uitvoeren. Op deze rondvraag kwamen een 
aantal reacties die de heer Bob Rottiers overloopt. De resultaten van deze rondvraag zullen op de 
website van de vereniging worden geplaatst.  

 
11. Bespreking vragenlijst Inbupro mbt leemtes KB 16 maart 2006 en Besluit Brussels Gewest 10 

april 2008 
 

 De heer Bob Rottiers leidt dit agendapunt in. Dit punt werd reeds besproken op de vorige 
algemene vergadering.  
 
De heer Bob Rottiers stelt de heer Eric Lanslots, directeur van Inbupro voor. De heer Eric Lanslots 
stelt zich voor als onafhankelijke deskundige om bepaalde leemtes te bespreken in het KB van 16 
maart 2006 en het Besluit van het Brussels Gewest van 10 april 2008 en de standpunten van de 
vereniging in deze te vernemen. Dit wordt besproken aan de hand van de vragenlijst die de heer 
Eric Lanslots eerder aan de vereniging heeft overgemaakt en waarvan alle aanwezigen een kopie 
hebben ontvangen.  
 
A) Leemtes KB 16 maart 2006 (Federaal) mbt asbestinventarisatie  

 
Op het vlak van de inventarisatie is er een aanpassing gekomen op het vlak van het Brussels 
Gewest maar deze is evenwel niet voldoende. 
 
Volgens de heer Bob Rottiers worden we geconfronteerd met slechte inventarissen. Als 
asbestsaneerders zijn de leden van VAB niet verantwoordelijk voor de inventaris. VAB tracht 
de wetgeving (o.a. via het kabinet van Minister van Werk Kris Peeters) te overtuigen om de 
inventarissen formeler te maken. Zolang dit niet gebeurt zullen er conflictsituaties blijven 
bestaan. Als VAB zijn wij niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van inventarissen. Vraag is of 
wij leemtes in de inventarissen vooraf aan de klant moeten doorgeven. VAB vindt van niet. De 
klant moet vooral zijn huiswerk goed maken! Wel kan eventueel de klant opmerkzaam 
gemaakt worden op de kwaliteit van de inventaris. Maar het blijft de eindverantwoordelijkheid 
van de opdrachtgever. 
 
Verschillende leden zijn het erover eens dat iedere partij zijn werk moet doen in het 
bouwproces. 
 
Volgens sommige leden zou men op Vlaams niveau de aangepaste wetgeving willen publiceren 
binnen de drie à vijf jaar. Voor Wallonië en Brussel is geen timing gekend. Andere leden pleiten 
ervoor dat er een beroepsfederatie voor deskundigen zou moeten gecreëerd worden om 
hieraan aan de alarmbel te trekken. De heer Eric Lanslots vat samen dat de asbestinventaris de 
verantwoordelijkheid blijft van het bureau dat de inventaris opmaakt. 



 

 6 

 
B) Leemtes KB 16 maart 20016 (Federaal) en 10 april 2008 (Brussel Hoofdstedelijk Gewest) mbt 

visuele inspectie, fixatie 
 

De heer Bob Rottiers meldt dat visuele inspecties vroeger door labo’s werden uitgevoerd. De 
FOD Waso heeft dit aangepast gezien het verantwoordelijkheidsvraagstuk. De VAB heeft 
helemaal geen probleem met bijkomende controles. Er dient zo goed mogelijk gecontroleerd 
te worden.  
 
VAB wil zeker niet dat er op het einde van de werken nog asbest gevonden wordt. Men moet 
zien dat men op juridisch vlak op het juiste pad blijft. De heer Eric Lanslots verwijst naar de 
Nederlandse methodes. Het blijft een kwaliteitsgebeuren. De heer Bob Rottiers herhaalt 
nogmaals dat VAB bezig is de FOD Waso te overtuigen om iedereen die asbest “ruikt”  onder 
de erkenning te laten vallen (bv. de slopers en de aannemers van dakbedekkingen). VAB pleit 
ook voor meer controles. 

 
C) Leemtes KB 16 maart 2006 (Federaal) en 10 april 2008 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) mbt 

onafhankelijkheid van de controle bureau 
 

De heer Eric Lanslots vraagt wie het controle bureau moet aanstellen en wat er van verwacht 
wordt.  
 
De vergadering pleit voor meer en strengere controles. 

 
D) Leemte KB 16 maart 2006 (Federaal) en 10 april 2008 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) mbt 

metingen, ontmanteling 
 

Hieromtrent meldt de heer Eric Lanslots dat hij een tabel gemaakt heeft die hij ook heeft 
overgemaakt aan de FOD Toezicht Welzijn op het Werk.  
 
Wat betekent voor VAB de grenswaarde 0,1 (voor couveuze zakken 0,01)? 
 
De heer Eric Lanslots meldt dat hij echter geen reactie heeft gekregen van de FOD op het 
overmaken van de betrokken tabel. Hij vraagt naar de input hieromtrent van de vereniging. De 
heer Eric Lanslots vraagt ook in verband met ontmanteling of dit een meerwaarde geeft om dit 
op te nemen in een asbestdossier. Volgens de heer Dirk Vandekerkhof heeft de FOD ooit 
bevestigd dat dit ook valt onder de erkenningsreglementering. De heer Bob Rottiers meldt dat 
hij niets liever heeft dan duidelijkheid en dat er niet via de eindklant naar een andere oplossing 
gezocht wordt. 

 
14. Onderhoud met afgevaardigde BV AMS-Visser mbt ademhalinssystemen 
 

 Voor de toelichting van dit agendapunt verwelkomt de heer Bob Rottiers de heren Peter 
Ploegaert en Jef Vanderschelde van de BV AMS-Visser. De heren Peter Ploegaert en Jef 
Vanderschelde werden uitgenodigd naar aanleiding van de studie van de Universiteit van Delft 
(TNO) over het onderzoek beschermingsfactoren bij adembeschermingsmiddelen. Naar aanleiding  
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van deze studie heeft de vereniging heel wat vragen bij de producten die de leden van VAB al lang 
gebruiken.  
 
De vereniging wil aan AMV-Visser die al geruime tijd onze nieuwjaarsreceptie sponsort de 
gelegenheid geven toe te lichten hoe zij daar tegenover staat. In Nederland gaat het over een 
strafrechtelijke wetgeving. De vraag die zich stelt is of de werkgevers hun huiswerk hieromtrent 
hebben gemaakt. Volgens de heer Peter Ploegaert zijn de aannemers van asbestverwijdering 
helemaal niet verkeerd bezig en met het gebruik van het Phantom masker loopt men geen enkel 
risico. Volgens de heer Bob Rottiers staat net in het rapport dat Phantom niet voldoet. 
 
De heer Peter Ploegaert vraagt zich af wat de waarde is van het TNO-rapport. Nergens staat 
vermeld dat men moet stoppen te werken met het Phantom masker. Belangrijker is de face-
fittest. Blijkbaar worden maskers ook niet altijd goed op het gezicht geplaatst. De heer Peter 
Ploegaert meldt dat het TNO-rapport helemaal niet slecht is maar plaatst wel vraagtekens bij 
bepaalde elementen uit het rapport. Hij kan geen advies geven op basis van dit rapport. Er 
werden hieromtrent heel wat vragen gesteld maar nog geen concrete antwoorden ontvangen.  
 
De heer Bob Rottiers stelt voor of het niet beter is dat de fabrikant Scott wordt uitgenodigd. De 
heer Peter Ploegaert vindt dit een goed voorstel. 
 
De heer Peter Ploegaert zal de leverancier Scott uitnodigen en vragen wat ze van het rapport 
vinden.  
 
De heer Bob Rottiers stelt nogmaals dat VAB als vakvereniging deze studie/rapport niet naast zich 
neer kan leggen. Er wordt besloten dat AMS-Visser BV met Scott zal praten en hierover verslag zal 
uitbrengen aan de vereniging. Volgens de heren Peter Ploegaert en Jef Vanderschelde heeft het 
rapport in Nederland geen revolutie veroorzaakt.  
 
De heren Peter Ploegaert en Jef Vanderschelde worden bedankt voor hun toelichting. 

 
13. Ontspannende activiteit vereniging dd. 17 en 18 november e.k. 
 

 Allereerst wenst de heer Bob Rottiers zich oprecht te verontschuldigen voor het feit dat hij 
wegens professionele redenen de tweedaagse in Den Haag en Scheveningen die voor 22 en 23 
september e.k. gepland was heeft moeten verplaatsen.  
 
Ondertussen werd de tweedaagse verplaatst naar vrijdag, 17 en zaterdag, 18 november 2017 met 
een licht aangepast programma tov het eerdere programma. De heer Bob Rottiers overloopt het 
programma. Inschrijvingen worden verwacht vóór 6 oktober e.k. Per bedrijf mogen twee 
personen gratis deelnemen aan de uitstap naar Den Haag en Scheveningen.  
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15. Allerlei 

 
* De heer Bob Rottiers meldt dat morgen en overmorgen in Parijs een grote beurs wordt 

georganiseerd met onder meer aandacht aan asbest.  
 
 Ook in 2018 vindt in Ahoy in Rotterdam een grote beurs plaats. Door de organisatie werd 

gevraagd of we wensten deel te nemen aan deze beurs. Volgens de heer Bob Rottiers heeft een 
dergelijke beurs voor onze leden weinig meerwaarde. Er werd onze medewerking toegezegd aan 
een eventuele lezing over hoe asbest wordt verwijderd in België. 
 

* Ledenbijdrage vereniging 
 
 Het secretariaat meldt dat er nog een aantal leden hun bijdrage moeten betalen voor de 

vereniging voor 2017. De heer Bob Rottiers doet nogmaals een oproep dat de leden hun 
omzetcijfer waarop de bijdrage wordt berekend waarheidsgetrouw aan het secretariaat 
meedelen.  

 
*  Datum volgende algemene vergadering 
 
 De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op maandag, 4 december 2017 om 13 u in 

hotel Novotel te Diegem.  
 

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


