
 
  

Verslag over de algemene vergadering van dinsdag, 21 maart 2017 
 
Aanwezig:   
 
de heren B. ROTTIERS (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) Voorzitter 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 N. GIANGIORDANO (BVBA REDECO) 
 S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
 J. SOETERS  (BVBA ASBITECH) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 J. VERSTRYNGE (NV ACLAGRO) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
 
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
  M. BOTERDAELE (NV WANTY) 
  L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
   J. FONTAINE  (NV DDM BELGIUM) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
  Ph. HELLA (NV ARENO) 
  M. VANBUEL (MOURIK NV) 
   
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 30 januari 2017 

 
Nadat de heer Bob Rottiers, voorzitter, dit verslag beknopt heeft overlopen wordt het zonder 
opmerkingen goedgekeurd.  
 

2. Werkgroepen 
 
 Regelgeving  

 
De heer Bob Rottiers brengt verslag uit over het informeel sectoroverleg-workshop dat hij 
vanmorgen heeft bijgewoond in de kantoren van OVAM.  
 
De heer Bob Rottiers hecht er de nadruk op dat de informatie die hieromtrent medegedeeld 
wordt nog een vertrouwelijk karakter moet hebben. 
 
Ovam is gestart met een versneld asbestafbouwbeleid en dit op vraag van de Vlaamse Regering. 
 
Binnen haar opdracht om tegen 2018 een asbestafbouwplan uit te werken bekijkt OVAM de 
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mogelijkheden van de invoering van een asbestinventaris. Op dit overleg waren o.a. 
afgevaardigden aanwezigen van laboratoria, SGS, de Vlaamse Confederatie Bouw, AIB Vinçotte, 
Oesterbaai. De bedoeling is om tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen te realiseren. Het 
verwijderen van asbestmaterialen loont zowel op economisch vlak als op het vlak van het 
gezondheidsbeleid. 
 
Het uitgangspunt luidt: asbestveilig in plaats van asbestvrij. 
 
Een eerste mijlpaal die moet bereikt worden is om tegen 2020 alles operationeel klaar te hebben 
qua procedure, structuur, erkenning.  
 
Tegen 2032-2034 zouden alle asbestdaken moeten verwijderd worden (buitenschil toepassingen).  
 
Tegen 2032 zouden ook alle hechtgebonden toepassingen moeten verwijderd worden.  
 
Tegen 2032 zouden alle gebouwen van vóór 1980 asbestveilig moeten zijn. Tegen 2040 moet dan 
de rest volgen. Volgens de heer Bob Rottiers is het een redelijk ambitieus plan. Het zou gaan om 3 
miljoen gebouwen waarvan 2,5 miljoen residentiële gebouwen waarvan meer dan de helft van 
vóór 1980 gebouwd zijn. Alles in verband met de residentiële gebouwen verloopt via de 
woningpas. Er zou ook een standaardinspectie protocol komen. 
 
Het is de bedoeling van OVAM om een raad van specialisten te installeren om alles in goede 
banen te leiden. Er zou een asbestdatabank komen die niet publiek wordt gemaakt maar enkel 
dienstig zal zijn voor hulpdiensten en voor geschillen.  
 
De heer Bob Rottiers zal aan het secretariaat een voorstel van strijdpunten overmaken met de 
vraag deze aan de leden te verspreiden voor opmerkingen en suggesties. Daarna zullen deze 
worden overgemaakt aan de heer Sven De Mulder, projectleider asbest (afbouw)beleid van 
OVAM.  
 
Volgens de heer Bob Rottiers zit er nu voldoende druk op de ketel. Ook in Brussel is men bezig 
met het sleutelen aan de wetgeving die men wil verstrengen.  
Op het kabinet van de bevoegde Minister Frémault zijn ze hiermee bezig.  
 
Het is voor de vereniging positief dat er zoveel beweegt op dit terrein.  
 

 Afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat er op dit terrein niet veel nieuws te vermelden is.  
 
In verband met het versturen van ladingen in containers is men nog steeds bezig met onderzoek. 
 

 PR 
 
Naar aanleiding van Batibouw is er nog een persbericht omtrent de asbestproblematiek verspreid 
waaraan in het Belang van Limburg en De Standaard aandacht werd besteed. 
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De heer Wim Bogaert meldt dat het abonnement dat onze vereniging heeft bij het 
persagentschap Belga om persberichten te verspreiden nog éénmaal is verlengd moeten worden 
voor vier persberichten en dit tot en met 3 februari 2018.  
 
In de rand van deze aangelegenheid meldt de heer Bob Rottiers dat onze vereniging in 2018, 30 
jaar bestaat. Hij vraagt zich dan ook af of ter gelegenheid van dit jubileum terug geen nationaal 
colloquium moet georganiseerd worden omtrent de asbestproblematiek.  
 
Eén van de leden pleit er voor om de lokale pers uit te nodigen op de werven waar asbest wordt 
verwijderd.  
 
De heer Bob Rottiers doet een oproep bij de leden om na te denken over een mogelijk initiatief 
die zou kunnen worden genomen naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de vereniging in 
2018. 
 
Eén van de leden signaleert in het verband dat in Frankrijk een stripverhaal werd uitgegeven 
omtrent de asbestproblematiek. 
 
Er wordt ook vastgesteld dat sedert het colloquium dat werd georganiseerd door de vereniging in 
2013 niet veel gewijzigd is. 
 
Ook de pers zou moeten gemobiliseerd worden bij een te nemen initiatief.  
 
De heer Dirk Vandekerkhof pleit er voor om eventueel een initiatief te nemen in combinatie met 
de plannen van OVAM (zie hoger). Probleem is echter dat het initiatief van OVAM alleen voor 
Vlaanderen geldt.  
 
Er zou eventueel ook een persconferentie kunnen gehouden worden. 
 

 Opleidingen/PBM’s  
 
De heer Bob Rottiers informeert bij de leden of er nog problemen, voorstellen of punten ter 
verbetering zijn in verband met de opleidingen. Uit navraag blijkt dat dit niet het geval is. 
 
De heer Wim Bogaert meldt dat hij de vraag heeft gekregen van Tecno Bouw of er interesse zou 
bestaan bij onze vereniging voor een specifieke opleiding onderhoud technisch materieel. 
Blijkbaar bevat bepaald technisch materieel ook asbest (bv. in remblokjes). Ook bij rolbruggen en 
vrachtwagens zou er asbest kunnen zitten. Uit navraag blijkt dat hiervoor geen interesse bestaat 
bij de leden.  
 

3. Verpakking van asbestafval 
 
Op de jongste algemene vergadering van 30 januari ll werd besloten om te onderzoeken of onze 
vereniging zelf zakken zou kunnen laten fabriceren en keuren en die via een bepaalde producent 
aan de leden te koop aan te bieden. 
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Met het oog op dit onderzoek werd aan de leden gevraagd te laten weten welke zakken met 
opgave van afmetingen, opdruk en dikte hun bedrijf zou willen afnemen en welke het jaarverbruik 
is. De heer Bob Rottiers meldt dat niet alle leden op deze oproep hebben geantwoord. Hij 
overloopt de ontvangen reacties. Het betreft hier veel paletten. Het zou een groot voordeel zijn 
voor iedereen om een gemeenschappelijke leverancier te vinden. De heer Bob Rottiers zal dan 
ook door het secretariaat een Excel sheet laten rondsturen met de vraag aan diegenen die nog 
niet geantwoord hebben deze aan te vullen met het verbruik per jaar en de afmetingen. De heer 
Bob Rottiers zal dan een leverancier zoeken voor twee tot drie types van zakken met een 
interessante prijs. De heer Bob Rottiers heeft ook vastgesteld dat de meeste leden niet de goede 
kwaliteit van zakken gebruiken.  
 

4. Voorbereiding statutaire algemene vergadering dd. 2 mei 2017 
 

Krachtens de statuten van de vereniging dient in de loop van de maand april een statutaire 
algemene vergadering te worden belegd. Eerder werd besloten deze vergadering te beleggen op 
dinsdag, 2 mei 2017 en dit vanaf 16u. Als locatie werd gekozen voor de Royal Yacht Club te 
Antwerpen Linkeroever.  
 
Traditioneel wordt de statutaire algemene vergadering gevolgd door een etentje waarop de leden 
van de vereniging worden uitgenodigd.  
 
Tijdens de statutaire vergadering zal worden overgegaan tot de bestuursverkiezingen. Krachtens 
de statuten zijn de bestuurders immers voor twee jaar benoemd. Daar alle bestuurders werden 
benoemd tijdens de statutaire vergadering van 29 april 2015 dient te worden overgegaan tot de 
volledige hersamenstelling van het bestuur. De uittredende bestuurders en eventuele 
geïnteresseerden in een bestuursfunctie dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen op het 
secretariaat vóór 25 april 2017. De kandidatuur zal kunnen gesteld worden door middel van de bij 
de uitnodiging bijgevoegde modelbrief.  
 
Tijdens de statutaire vergadering van dinsdag, 2 mei e.k. zal ook de jaarlijkse bijdrage voor 2017 
worden vastgelegd en dit zoals de statuten voorzien, in functie van het zakencijfer in 
asbestverwijdering. Teneinde de bijdrage te kunnen vastleggen wordt het secretariaat verzocht 
aan de leden hun omzetcijfer inzake asbestverwijdering voor 2017 op te vragen.  
 
Tijdens de statutaire vergadering zal ook het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd.  

 
5. Ontspannende activiteit vereniging 2017 
 

De heer Bob Rottiers stelt als bestemming voor de ontspannende activiteit 2017 die dit jaar zal 
plaatsvinden op 22 en 23 september, het Nederlandse Den Haag en het nabijgelegen 
Scheveningen voor. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. Mevrouw Annemie Vander 
Kuylen van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen zal een voorstel van programma 
uitwerken. Net zoals vorig jaar zal het programma starten op vrijdag, 22 september met een lunch  
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en eindigen met een lunch op zaterdag, 23 september 2017. Er zal ook een mogelijkheid worden 
geboden om reeds te overnachten vanaf donderdag, 21 september 2017.  
 

6. Verslag sectoroverleg – workshop OVAM dd. 21 maart 2017  
 
 Zie hoger punt 2 werkgroepen – regelgeving. 
 
7. Werkaanbod buitenlandse ondernemingen 
 

 De heer Bob Rottiers meldt dat hij een aanbod heeft ontvangen van een Poolse onderneming die 
arbeiders ter beschikking stelt die eenvoudige asbestverwijderingswerken kunnen uitvoeren in 
België. Het bedrijf in kwestie beschikt over een capaciteit van ongeveer 180 arbeiders. Ze werken 
op uurbasis aan € 31. Dit bedrijf is niet erkend in België. De vergadering is het er unaniem over 
eens dat hieromtrent krachtdadig moet worden gereageerd bij de bevoegde overheden. Er wordt 
vastgesteld dat er hieromtrent meer en meer aanbod komt uit Roemenië, Polen en Bulgarije. 
 
Uit het aanbod dat de heer Bob Rottiers heeft ontvangen blijkt dat dit bedrijf ook melding maakt 
dat ze zou werken voor leden van de vereniging. In dit verband wordt dan ook gepleit voor een 
opmaak van een charter met een aantal deontologische afspraken waarin de leden zich verbinden 
om niet te werken met buitenlandse bedrijven die niet in regel zijn met de Belgische wetgeving. 
Indien de bedrijven dit charter niet zouden respecteren zouden ze als leden uit de vereniging 
gesloten worden. In Frankrijk bestaat reeds een dergelijk charter bij de beroepsvereniging van 
asbestverwijderende bedrijven. Er wordt dan ook besloten om bij de bevoegde overheden deze 
situatie aan te klagen nadat er eerst contact werd genomen met de bedrijven waarover melding 
wordt gemaakt in de brief van de buitenlandse firma.  
 
Het ontwerp van brief voor de bevoegde inspectiediensten zal eerst ter goedkeuring aan de leden 
worden overgemaakt. 

 
8. Allerlei 
 
* Problematiek lood 
 
 De heer Bob Rottiers herinnert eraan dat de problematiek ivm lood die reeds eerder werd 

besproken belangrijk zou kunnen worden voor onze vereniging. In Frankrijk is de markt reeds 
gelijklopend met de markt van de asbestverwijdering. Er zou echter hieromtrent een wetgeving 
moeten komen. Een mogelijke tool hiervoor zou de sloopinventaris kunnen zijn. De heer Bob 
Rottiers pleit er dan ook voor om eens een vergadering te beleggen met alle betrokken partijen. 
Volgens de heer Dirk Vandekerkhof is hier wel omtrent reeds enige wetgeving maar niet specifiek 
omtrent de verwijdering. Dit overleg zou ook kunnen worden open getrokken naar andere zware 
metalen. Bij dit overleg zou de FOD WASO, de FOD Welzijn op het Werk, BIM, OVAM, WTCB, 
NAVB kunnen worden betrokken alsook enkele deskundigen uit Frankrijk.  
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 De heer Dirk Vandekerkhof zou input kunnen leveren via de preventieadviseur van Renotec in 

verband met zijn ervaringen met glas in lood. Voor wat de Franse reglementering betreft zullen de 
heren Nicolas Giangiordano en Serge Jacquemain verder informatie inwinnen. 

 
* Stand op salon van de mede-eigendom dd. 23 november 2017 in Brussel 
 
 Er wordt navraag gedaan bij de leden of er interesse zou bestaan dat VAB een stand zou hebben 

op het eerste salon van de mede-eigendom dat georganiseerd wordt door de Unie Vlaamse 
Syndici, samen met de zusterfederatie Union Francofone des Syndics. Uit navraag blijkt dat dit 
moeilijk realiseerbaar zal worden. 

  
* Maskers Scott 
 
 De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat het masker van Scott werd aangepast in die zin dat er nu 

ook een start/stopknop op het masker zelf bevestigd is. De heer Dirk Vandekerkhof informeert 
hoe de ervaringen zijn van de leden met andere maskers.  

 
 De heer Dirk Vandekerkhof heeft vastgesteld dat er niet veel verbetering is vast te stellen. Hij 

informeert ook naar de ervaringen van de leden met het masker van het type Phantom Vision.  
 
*  Aannemers van sloopwerken en asbestverwijdering.  
 
 De heer Jan Verstrynge stelt vast dat heel veel sloopbedrijven op hun website publiciteit maken 

dat ze ook mogen asbestverwijderen ondanks het feit dat ze hiervoor over geen erkenning 
beschikken. Er wordt nogmaals herinnerd dat onregelmatigheden steeds mogen worden gemeld 
aan het secretariaat die de nodige stappen zal ondernemen bij de bevoegde inspectiediensten.  

 
 

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


