
 
  

Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 20 juni 2017 
 
Aanwezig:   
 
de heren B. ROTTIERS (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) Voorzitter 
 M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
 L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 J. SOETERS  (BVBA ASBITECH) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 N. VERDICKT (NV G+H MONTAGE) 
 R. VOSTERS (NV KOOLE) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
 
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
  G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE) 
  G. DECELLE (NV ARENO) 
  J. FONTAINE  (NV DDM BELGIUM) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
  S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 Ph. HELLA (NV ARENO) 
  M. VANBUEL (MOURIK NV) 
  J. WAUTERS (NV RENOTEC) 
   
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 2 mei 2017 

 
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

2. Werkgroepen 
 
 Regelgeving  

 
In de Vaste Commissie Bouw onder leiding van voorzitter Marc Junius had de heer Bob Rottiers 
een overleg met de leiding van CASO of er ook een erkenning kan komen voor de aannemers van 
sloopwerken. Hierbij kwam ook de asbestproblematiek ter sprake. De huidige reglementering 
beperkt zich tot werknemers. Het is de bedoeling dat deze wetgeving ook zou uitgebreid worden 
naar zelfstandigen. 
 
Er wordt gevreesd dat het Kabinet en de Administratie van Werk nu reeds in verkiezingsmodus zit.  
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De heer Bob Rottiers meldt dat er in het ontwerp van sectorakkoord voor de bouw 2017-2018 
twee passages staan in verband met asbest: één rond een asbestcampagne en één betreffende de 
verloning. Daar er bij de werkgeversdelegatie geen vertegenwoordigers van de asbestsector 
aanwezig waren werd besloten om hierover een werkgroep op te starten met alle betrokken 
partijen.  
 
De eerste passage betreft de loon- en arbeidsvoorwaarden bij asbestverwijdering. Bedoeling is 
een werkgroep op te richten op het niveau van het paritair comité met een vertegenwoordiging 
van Constructiv en alle betrokken partijen, zoals de erkende asbestverwijderaars, om alle huidige 
loons- en arbeidsvoorwaarden en aspecten qua veiligheid en gezondheid te bekijken. Timing 
werkzaamheden: start op 1 september 2017, einde voorzien tegen 1 september 2018.  
 
De tweede passage betreft het uitwerken van een campagne asbestverwijdering. Binnen het 
budgettaire kader van BOP (Building On People) wordt een campagne asbestverwijdering 
uitgewerkt. Er moet onderzocht worden of deze campagne samen met het Asbestfonds of andere 
partners kan worden georganiseerd.  
 
De heer Bob Rottiers meldt dat het de bedoeling is dat onze sector drie tot vijf personen voor 
deze werkgroepen afvaardigt. Hij doet dan ook een oproep aan de leden om hun kandidatuur 
hiervoor door te geven aan het secretariaat en dit tegen uiterlijk 15 augustus e.k.  
 
De heer Ronny Matthyssen (ACV-BIE) zal deze werkgroepen voorzitten. De heer Bob Rottiers 
heeft reeds zijn medewerking toegezegd op voorwaarde dat het geen ellenlange sessies worden. 
De vakbonden zullen voornamelijk pleiten voor een betere bescherming van de werknemers en 
betere loonsvoorwaarden.  
 
Volgens de heer Bob Rottiers moet onze afvaardiging er voornamelijk voor pleiten dat onze sector 
afgeschermd wordt van de sjoemelaars. We moeten de vakbonden als partner kunnen 
meenemen. Het is de bedoeling dat er zowel een afvaardiging komt uit Vlaanderen als uit 
Wallonië.  
 

 Afval 
 

Op dit vlak is er niets bijzonders te melden. Er zijn geen controles vastgesteld. Ook in verband met 
de verpakking is er geen bijzonder nieuws te vermelden. Wel is er enige heisa geweest rond SVK 
Sint-Niklaas. 
 

 PR 
 
De heer Bob Rottiers peilt bij de aanwezigen naar hun mening over de reportage over asbest die 
werd uitgezonden op de zender Een in het kader van het programma Pano. Aan deze uitzending 
heeft onze vereniging haar medewerking verleend. Alle aanwezigen zijn het er over eens dat het 
een goede reportage was, vrij neutraal en een correct verhaal.  
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Er wordt ook vastgesteld dat er bij de leden vele prijsvragen zijn gelanceerd naar aanleiding van 
deze reportage.  Deze reportage was een goede zaak voor de ruchtbaarheid rond de 
asbestproblematiek. Zij heeft vooral stof doen opwaaien bij de gewone bevolking maar niet zo 
zeer bij de politiekers. Indien er gevallen worden vastgesteld waarbij de asbestreglementering 
niet wordt nageleefd kan er naast een klacht bij de FOD Werk ook altijd een klacht worden 
ingediend bij de bevoegde milieu inspectie.  
 
In dit verband wordt ook besloten om binnenkort een nieuw onderhoud te vragen met het 
kabinet van de Minister van Werk Kris Peeters.  
 
Eén van de leden meldt dat hij “in de wandelgangen” vernomen heeft dat er mogelijk een 
aanpassing van de wetgeving wordt klaargestoomd vanuit de FOD TWW.  
 
De heer Bob Rottiers zal navraag doen of dit inderdaad overeenstemt met de werklijkheid. 
 

 Opleidingen/PBM’s  
 
Naar aanleiding van de studie die de Nederlandse Stichting Ascert en het Nederlandse Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gevoerd in verband met de beschermingsfactoren 
met adembeschermingsmiddelen heeft de vereniging de belangrijkste leveranciers/fabrikanten 
hieromtrent aangeschreven met de vraag hoe zij omgaan met de resultaten van dit onderzoek. De 
vereniging ontving alleen een reactie van de BV AMS-Visser. In het antwoord van AMS-Visser staat 
vermeld dat het erg gevaarlijk (lees ondenkbaar) is om vanuit leverancierszijde een oordeel te 
vellen over het wel dan niet gebruiken van een bepaald systeem. Kijkende naar de verschillende 
proeven die gedaan zijn kunnen de leveranciers alleen een adviserende rol spelen richting haar 
klanten, aldus AMS-Visser BV. 
 
De vereniging is ontsteld dat de andere leveranciers nog niet gereageerd hebben op onze brief. Er 
wordt dan ook besloten om een nieuwe brief te sturen aan de leveranciers/fabrikanten met de 
melding dat de vereniging overweegt om al haar leden aan te sporen over te stappen naar één 
uniek masker voor de ganse sector en dit rekeninghoudend met de resultaten van het onderzoek 
van Ascert en het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
 
In verband met de opleidingen die georganiseerd worden door Tecno Bouw wordt vastgesteld dat 
alles vlot verloopt.  
 
Op 30 juni e.k. heeft de heer Bob Rottiers terug een vergadering met het BOP-team. Hier zal een 
overleg gebeuren tussen de sociale partners. Op de agenda staat o.a. een toelichting door de heer 
Sven De Mulder van Ovam omtrent het thema asbestveilig Vlaanderen 2040. De heer Bob 
Rottiers zal namens onze vereniging de actiepunten toelichten. Hij zal de belangrijkste pijnpunten 
in de asbestsector naar voren brengen. 
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3. Verpakking van asbestafval 

 
Zie punt 2 werkgroepen – afval. 
 

4. Bespreking vragenlijst Inbupro mbt leemtes KB 16 maart 2006 en besluit Brussels Gewest 10 
april 2008 

 
 De heer Eric Lanslots, directeur van Inbupro heeft aan VAB via een schrijven gevraagd naar een 
onderhoud als onafhankelijke deskundige niet als inventaris-bureau - niet als controle-bureau - 
niet als erkend aannemer voor het verwijderen van asbest om een aantal leemtes in het KB van 
16 maart 2006 en het besluit van Brussels Gewest van 10 april 2008 te bespreken en de 
standpunten in deze van onze vereniging te vernemen.  
 
Alle leden ontvangen een overzicht van de leemtes in het KB 16 maart 2006 en het besluit van 10 
april 2008 zoals vastgesteld door de heer Eric Lanslots. De vergadering bespreekt de antwoorden 
zoals deze aan Eric Lanslots zullen worden voorgelegd.  
 
 A. leemtes KB 16 maart 2006 (Federaal) mbt asbestinventarisatie 
 B. leemtes KB 16 maart 2006 (Federaal) en 10 april 2008 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) mbt 

visuele inspectie, fixatie.  
De vergadering is van oordeel dat VAB niet in alles een standpunt moet innemen wat de heer 
Eric Lanslots vraagt. In verband met de uitvoering eindcontrole door opdrachtnemer en 
onafhankelijk controle organisme wordt gesteld dat de vereniging graag wil meedenken met 
de heer Eric Lanslots maar dat wij uiteindelijk toch de wetgeving moeten volgen. 
Er wordt gesteld dat er bij voorkeur kan worden gewerkt met een dubbele prijs: één volgens 
het KB en één volgens het lastenboek. 

 C. leemtes KB 16 maart 2006 (Federaal) en 10 april 2008 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) mbt 
onafhankelijkheid controle bureau. Ook hier wordt gesteld dat de wetgeving moet worden 
gevolgd. Het controlebureau moet onder de vleugels van de aannemer worden aangesteld 
(conform de wetgeving) 

 D. leemtes KB 16 maart 2016 (Federaal) en 10 april 2008 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) mbt 
metingen, ontmanteling. Hier wordt gesteld of dit wel een vraag is die bedoeld is voor onze 
vereniging. 

 E. onduidelijkheid KB 16 maart 2006 (Federaal) en 10 april 2008 (Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest) mbt beschrijving van meetwaarde.  
Hieromtrent moet verduidelijking worden gevraagd.  

 
Er wordt van gedachten gewisseld hoe het standpunt van onze vereniging aan de heer Eric 
Lanslots zal worden overgemaakt. Na beraad wordt besloten om de heer Lanslots uit te nodigen 
op onze volgende algemene vergadering van maandag, 11 september e.k. en dit om 14u30.  
 
Na de vergadering werd besloten deze bijeenkomst te verplaatsen naar dinsdag, 12 september e.k. 
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5. PANO - reportage 
 

Zie punt 2 werkgroepen-PR 
 

6. Onderhandelingen met Caso en Federatie Dakdekkers 
 

Er wordt nog altijd getracht om te bekomen dat de eenvoudige handelingen zouden moeten 
worden uitgevoerd door erkende saneerders. Via de heer Johan Vandebuerie van de Federatie 
Dakdekkers zal getracht worden om ook de sector van de dakdekkers te overtuigen om voor een 
aparte erkenning te pleiten. De heer Bob Rottiers zal binnenkort hierover ook een presentatie 
geven aan de federatie dakdekkers. 
 
Onze sector is vooral bekommerd dat de verwijdering binnen de sector van de dakdekkers ook 
correct verloopt. 

 
7. 30-jarig bestaan VAB 2018 – voorstel activiteit 
 

 Er wordt nogmaals van gedachten gewisseld over een mogelijke activiteit naar aanleiding van het 
30-jarig bestaan van de vereniging in 2018. Daar de studiedag die onze vereniging heeft 
georganiseerd naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging niet al te veel heeft 
opgeleverd, heeft het volgens de vereniging niet veel zin om terug dit initiatief te herhalen.  
 
De heer Bob Rottiers verwijst naar een charter dat in Frankrijk is getekend waarin alle leden 
bepaalde leden normen en waarden respecteren. De vereniging wil de sector verbeteren maar de 
wetgeving blijft echter achter. De heer Frederik De Medts suggereert om een reportage te maken 
van alle zaken die in de sector niet goed lopen en daarmee naar de pers te gaan.  
 
Volgens de heer Nico Verdickt moet eerder worden getoond hoe het wel allemaal correct moet 
gebeuren. De vraag die hieromtrent gesteld wordt is ook de kostprijs van een dergelijk initiatief.  
 
Volgens de heer Bart Librecht kan ook gevraagd worden dat een student hieromtrent een 
eindwerk maakt.  

 
8. Allerlei 
 
* Bijdrage leden 
 
 Voor het bepalen van de lidmaatschapsbijdrage voor de vereniging werd aan de leden gevraagd 

om hun zakencijfer in asbestverwijdering voor 2016 mede te delen.  
 
 De vereniging heeft de ledenbijdragen broodnodig voor haar goede werking. De heer Bob Rottiers 

doet dan ook een oproep aan de leden om een correcte opgave te doen van hun omzetcijfer in 
asbestverwijdering zodat de juiste categorie van bijdrage voor 2017 kan worden vastgesteld. 
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* De heer Bob Rottiers meldt dat de jongste maanden verschillende bedrijven opduiken in sociale 

media en in de pers die aangeven dat ze asbestverwijderingswerken uitvoeren (niet eenvoudige 
handelingen), hoewel ze geen erkenning hebben van de FOD Werk. Aan mevrouw Marie-Rose 
Vervondel van de FOD Welzijn Antwerpen werd hieromtrent melding gemaakt met het verzoek 
een onderzoek naar deze bedrijven uit te voeren en ons op de hoogte te houden van haar 
bevindingen.  

 
 De heer Bob Rottiers doet ook een oproep aan de leden om goed uit kijken naar dergelijke 

“sjoemelaars”  en het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen.  
 
* Werken voor particulieren 
 
 Geregeld wordt de vraag gesteld wie van de leden voor particuliere opdrachtgevers 

asbestverwijderingswerken wil uitvoeren. Om hieromtrent duidelijkheid te krijgen zullen alle 
leden gevraagd worden of ze ook voor particulieren werken en in welke regio.  

 
*  Datum volgende algemene vergadering 
 
 De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden in het verenigingsgebouw van de 

Confederatie Bouw Provincie Antwerpen te Antwerpen op maandag, 11 september 2017 om 13 u. 
Om 14u30 vindt dan het onderhoud plaats met de heer Eric Lanslots van de NV Inbupro mbt de 
leemtes KB 16 maart 2006 en het Besluit Brussels Gewest 10 april 2008. 

 
 Na deze vergadering werd besloten om deze vergadering te verplaatsen naar dinsdag, 12 

september 2017 om 13 u 
 

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


