
 
  

Verslag over de algemene vergadering van maandag, 30 januari 2017 
 
Aanwezig:   
 
de heren B. ROTTIERS (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) Voorzitter 
 M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 D. LEEUWERCK (NV MRT) 
 B. LIBRECHT (NV  LIBRECO) 
 D. VANDEKERKHOF (NV RENOTEC)  
 B. VAN DEN BREEN (NV ROMARCO) 
 J. WAUTERS (NV RENOTEC) Leden 
 W. BOGAERT (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
 
Verontschuldigd: de heren J. BEENS (NV DDM) 
  L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
   J. FONTAINE  (NV DDM) 
  Ph. HELLA (NV ARENO) 
  S. JACQUEMIN (NV LAURENTY) 
  J. SOETERS  (ASBITECH) 
  M. VANBUEL (MOURIK NV) 
  J. VERSTRYNGE (NV ACLAGRO) 
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 5 december 2016 

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

2. Werkgroepen 
 
 Regelgeving  

 
De heer Bob Rottiers meldt dat er in deze weinig nieuws te noteren valt. Hij stelt echter vast dat 
er in een aantal regio’s m.n. Brussel men tracht de asbestwetgeving te verstrengen en te 
verbeteren, o.a. op het vlak van de asbestinventarisatie. Meer hierover wordt door de heer 
Frederic De Medts toegelicht onder punt 3. 
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 Afval 
 

De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat er ook op dit vlak weinig nieuws te vermelden is. De 
aangekondigde controles op het transport zijn niet aan het uitbreiden.  
 
Van Gansewinkel zou willen werken met een containerbak in een gesloten zeecontainer. Anderen 
zijn eerder voor schotten te gebruiken in containers (zoals bij verhuisfirma’s). 
 

 PR 
 
Naar aanleiding van Batibouw zal onze vereniging nog een persbericht lanceren rond het thema 
“Asbest in uw woning: een serieuze minwaarde”. De heer Bob Rottiers hoopt dat hieraan 
voldoende ruchtbaarheid wordt gegeven. 
 
Het artikel zal rond 7 februari e.k. aan de pers verstuurd worden. 
 

 Opleidingen/PBM’s  
 
De heer Bob Rottiers meldt dat Tecno Bouw op volle toeren draait wat de asbestopleidingen 
betreft. Hij vraagt naar de feedback van de leden in verband met de asbestopleidingen. In de 
komende weken zal er ook een persconferentie worden georganiseerd waarin de aandacht wordt 
geschonken aan de asbestopleidingen.  
 
Er worden ook reeds opleidingen voor gemeentebesturen georganiseerd.  
 
Er wordt ook vastgesteld dat de Franstalige collega’s talrijk inschrijven voor de asbestopleidingen. 
 
Er zal ook een lunch worden georganiseerd voor de cursisten.  
 
De heer Dirk Vandekerkhof vraagt om het aantal herhalingssessies asbest voor arbeiders en 
werfleiders op te drijven in de periode van de winteropleidingen (van 1 december tot en met 31 
maart). In de week van 20 tot en met 24 maart e.k. is een basissessie Nederlandstaligen gepland. 
Voorstel is om deze te annuleren en die later te organiseren en in de plaats daarvan 2 dagen 
herhalingssessie arbeiders en 2 dagen herhalingssessie werfleiders te organiseren. Het 
secretariaat wordt verzocht dit te communiceren aan Tecno Bouw. 
 

 
3. Verslag rondetafelgesprek asbestheer Brussel dd. 14 december ll 

 
De heer Frederic De Medts brengt verslag uit over deze vergadering die werd georganiseerd door 
BIM. 
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Voor deze vergadering werden heel wat partijen uitgenodigd, voornamelijk studiebureaus, 
asbestsaneerders en een afvaardiging van de gemeentebesturen. De bedoeling was een 
tafelgesprek te hebben over verschillende onderwerpen. Aan elk onderwerp kon men als 
deelnemer participeren. Na het gesprek werd een samenvatting gegeven van alle besproken  
punten. 
 
Volgende zaken zijn naar voren gekomen: 
 
 Subsidies voor asbestverwijderingswerken; 
 Asbestinventaris zou verplicht moeten werken bij de verkoopakte; 
 Voor particulieren: iets gemakkelijker procedure; 
 Afbouwbeleid: binnen welke termijn asbest verwijderen. 

 
De heer Dirk Vandekerkhof heeft ook als vertegenwoordiger van Rematt deze rondetafel 
bijgewoond.  
 
De vergadering vond het positief dat er werd gesproken over het verplicht maken van de 
asbestinventaris bij elke verkoopakte. Een officieel verslag over dit rondetafelgesprek zal nog 
worden opgemaakt. Al bij al zijn de heren Dirk Vandekerkhof en Frederik De Medts van oordeel 
dat het een positieve dag was.  

 
4. Voorstellen van verpakken van asbestafval en transport   
 

Naar aanleiding van het tijdens de vorige algemene vergadering besproken punt in verband met 
het verpakken van asbestafval en transport heeft de heer Luk De Knijf volgend voorstel 
geformuleerd. VAB zou als vereniging een initiatief kunnen nemen en zelf zakken laten keuren en 
fabriceren. Alleen de leden van VAB zouden die dan kunnen kopen bij de vereniging. Voordeel 
hiervan is dat alles in orde is voor de leden en alle leden niet afzonderlijk dezelfde stappen 
moeten ondernemen. De binding met de VAB wordt groter gezien de zakken enkel via VAB 
verkrijgbaar zijn. Hierdoor kan VAB mogelijks ook inkomsten verwerven waardoor de bijdrage zou 
kunnen dalen. Het betekent dus een win-win voor iedereen, en mogelijks een grotere binding. 
 
De heer Bob Rottiers meldt dat er hier mogelijks problemen zouden kunnen zijn in verband met 
de facturatie en de BTW, gezien VAB niet BTW-plichtig is. Het zou ook niet de bedoeling zijn dat 
VAB stocks zou bijhouden. Bepaalde lidbedrijven hebben ook hun eigen producent van zakken. 
Volgens de heer Bob Rottiers zou VAB met een producent in zee kunnen gaan en er voor zorgen 
dat de zakken via VAB gecertificeerd worden en alleen aan VAB-leden worden verkocht.  
 
Er wordt dan ook besloten om een oproep te doen aan de leden met de vraag welke zakken met 
opgave van afmetingen, opdruk en dikte hun bedrijf zou willen afnemen en welk het jaarverbruik 
is. 
 
Het secretariaat wordt verzocht hiervoor het nodige te doen.  
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5. Ontspannende activiteit vereniging 2017 
 

De vergadering besluit terug een ontspannende activiteit te organiseren voor haar leden en dit op 
vrijdag, 22 en zaterdag, 23 september e.k. De heer Bob Rottiers doet een oproep aan de leden om 
suggesties voor een locatie aan het secretariaat over te maken en dit in België of in een nabij 
gelegen buurland. 
 
De vereniging zal zoals de vorige jaren ook de deelnemingsbijdrage van twee persoon per bedrijf 
voor haar rekening nemen. 

 
6. Allerlei 
 
* Data volgende vergaderingen 
 
 De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag, 21 maart 2017 om 15 u in 

het Novotel te Diegem.  
 
 De statutaire algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag, 2 mei e.k. om 16 u in de regio 

Antwerpen. De heer Bob Rottiers zal nog uitzien naar een geschikte locatie.  Na het 
administratieve gedeelte van de statutaire algemene vergadering zullen de leden uitgenodigd 
worden voor een diner. 

 
* Vraag OVAM naar prijzen voor asbestproducten 
 
 De heer Bob Rottiers meldt dat hij van mevrouw Astrid Verheyen van OVAM een vraag heeft 

gekregen naar prijzen van verwijderingen voor wat minder “klassieke” asbestproducten, namelijk:  
 

- vinylhoudende asbestvloeren; 
- spuitasbest in goed bereikbare locaties en slecht bereikbare locaties; 
- asbesthoudend pleisterwerk. 

 
 De aanwezigen stellen vast dat dit moeilijke vragen zijn. De vereniging meent echter dat hierop 
moet geantwoord worden anders zal OVAM zelf de antwoorden mogelijks gaan formuleren. Er 
wordt een rondvraag gedaan naar de mogelijke prijzen voor deze asbestproducten. De heer Bob 
Rottiers zal op basis van de antwoorden van de aanwezigen een antwoord formuleren en het bij 
het verslag over deze vergadering laten voegen.  

  
* Vraag van studente toegepaste gezondheidswetenschappen Hogeschool West-Vlaanderen 
 
 De heer Dirk Vandekerkhof meldt dat hij een vraag heeft ontvangen van een studente toegepaste 

gezondheidswetenschappen van de Hogeschool West-Vlaanderen. Zij is bezig met een rondvraag 
over “het verwijderen en de vroeger gestelde procedures die niet altijd even nauwkeurig werden 
gevolgd dit door asbestverwijderaars”. Na overleg wordt besloten dat de heer Dirk Vandekerkhof 
een telefonisch antwoord zal geven aan de betrokken studente. 
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* Studiedag BSOH 
 
 De heer Bob Rottiers meldt dat hij zijn medewerking zal verlenen aan een studiedag van de BSOH 

(Belgische Vereniging voor Arbeidshygiëne).  
 
  
 De heer Bob Rottiers zal het gedeelte over de “verwijderingstechnieken in de praktijk (inclusief 

verkeerde handelingen)” toelichten. De heer Bob Rottiers overloopt  samen met de aanwezigen 
het programma voor deze studiedag.  

 
 

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


