
 
  

Verslag over de statutaire algemene vergadering van dinsdag, 2 mei 2017 
 
Aanwezig:   
 
de heren B. ROTTIERS (NV VIABUILD SPECIAL SERVICES) Voorzitter 
 M. AL MORABET (NV ARFI VALENS) 
 G. COERTJENS (NV BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BELGIE)  
 F. DE MEDTS (NV G&A DE MEUTER) 
 G. DECELLE (NV ARENO) 
 R. GEVAERT (NV ROMARCO) 
 Ph. HELLA (NV ARENO) 
 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)  
 J. DE FRE (CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE ANTWERPEN) Secretariaat 
 
Verontschuldigd : de heren J. BEENS (NV DDM BELGIUM) 
  L. DE KNIJF (BVBA ASBEST PARTNERS BELGIE) 
  J. FONTAINE (NV DDM BELGIUM) 
  R. VOSTERS (NV KOOLE)    Leden 
 
 
AGENDA  
 
1. Verslag over de vorige algemene vergadering dd. 21 maart 2017 

 
In het punt 2 werkgroepen – regelgeving moet vermeld worden dat tegen 2032 alle niet-
hechtgebonden (in plaats van hechtgebonden) toepassingen moeten verwijderd worden.  
 
Na deze opmerking wordt het verslag goedgekeurd.  
 

2. Financieel verslag 2016 
 

De heer Maarten Vanbuel, penningmeester, wordt verzocht het financieel verslag over 2016 toe 
te lichten. 
 
Hij heeft voorafgaand aan deze vergadering samen met de heer Joris De Fré de cijfers 
gecontroleerd. 
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De heer Maarten Vanbuel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende posten van de 
inkomsten en van de uitgaven.  
 
Het vermogen van de vereniging is in de loop van 2016 gedaald met € 13.153,99. De banken 
vertonen evenwel een vermogensdaling van € 13.153,99 tov een verlies in het boekjaar van 
€ 10.930,62. Dit is een verschil van € 2.223,37. Reden hiervoor is dat de factuur prestaties 
voorzitter 2015 pas werd betaald in 2016 en dat de factuur prestaties 2016 werd betaald in 2017. 
Het verschil tussen beide facturen bedraagt € 2.223,37. 
 
Het tekort heeft voornamelijk te maken met de groepsuitstap die de vereniging voor haar leden 
organiseert.  
 
De aanwezigen keuren het financieel verslag 2016 unaniem goed en verlenen kwijting aan de 
penningmeester en de bestuurders.  
 

3. Begroting 2017 
 
 De heer Joris De Fré wordt verzocht de begroting voor 2017 toe te lichten. 
 

De heer Joris De Fré geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende posten van de 
inkomsten en uitgaven. Er wordt opgemerkt dat de bankkosten iets te laag begroot worden.  
 
De begroting 2017 is negatief. De vereniging heeft echter voldoende reserves om deze uitgaven te 
dekken.  
 
De heer Maarten Vanbuel, penningmeester vraagt zich af of er voldoende vermogen is ermee 
rekening houdend dat elk jaar het vermogen met € 10.000 vermindert. De post “pers en 
communicatie” ten bedrage van € 5.000 werd besteed aan de freelance journalist Senne Starckx 
en aan Belga voor de verspreiding van de persberichten. Hierop mag zeker niet bespaard worden, 
aldus de vergadering. 
 
Er wordt nog van gedachten gewisseld of voor de groepsuitstap een bijdrage zal gevraagd worden 
o aan de leden of indien zoals de voorbije jaren de groepsuitstap volledig ten laste zal komen van 
de vereniging.  Na beraad wordt besloten om hieraan niets te wijzigen. 
 
Ook wordt vermeld dat de post “vergaderingen en catering” ten bedrage van € 8.000 
voornamelijk wordt besteed aan de kosten die moeten worden betaald aan Novotel voor de huur 
van vergaderzalen. De vergadering vraagt zich af of er geen goedkopere locaties zijn. Het 
secretariaat wordt verzocht navraag te doen wat de kostprijs is voor het huren van vergaderzalen 
in het gebouw van de Confederatie Bouw Nationaal te Brussel. 
 
Er wordt ook vastgesteld dat er de komende jaren heel wat zal bewegen op het vlak van 
asbestverwijdering in Vlaanderen. Het is dan ook goed dat zoveel mogelijk middelen worden 
geïnvesteerd in het communiceren met de pers. De volgende 2 jaar zullen hier nog voldoende  
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middelen worden voorzien. 
 
Na deze opmerkingen keuren de aanwezigen de begroting voor 2017 unaniem goed.  

 
4. Bestuursverkiezingen 
 

Krachtens de statuten zijn de bestuurders voor twee jaar benoemd. Daar alle bestuurders 
werden benoemd tijdens de statutaire vergadering van 29 april 2015 dient tijdens deze 
vergadering te worden overgegaan tot de volledige hersamenstelling van het bestuur.  
 
De uittredende bestuurders en eventuele geïnteresseerden in een bestuursfunctie hebben de 
gelegenheid gehad om hun kandidatuur schriftelijk in te dienen op het secretariaat vóór 26 
april 2017. 
 
Van de uittredende bestuurders ontving het secretariaat de volgende kandidaturen: Guy 
Coertjens, Bob Rottiers, Maarten Vanbuel en Dirk Vandekerkhof. 
 
Het secretariaat ontving een nieuwe kandidatuur van de heer Mohammed Al Morabet. 
 
De heren Philip Hella, Serge Jacquemin en Nico Verdict stellen zich niet langer kandidaat voor 
een bestuursfunctie. 
 
De uittredende bestuurders die zich terug kandidaat hebben gesteld en de nieuwe kandidaat 
bestuurder worden allen benoemd tot bestuurder 2017-2018.  
 
Na overleg worden de bestuursfuncties als volgt verdeeld: 
 
Voorzitter:  Bob Rottiers 
Ondervoorzitters: Guy Coertjens 
   Mohammed Al Morabet 
Secretaris:  Dirk Vandekerkhof 
Penningmeester: Maarten Vanbuel 

 
 
5. Activiteitenverslag april 2016 – april 2017  
 

De heer Bob Rottiers, Voorzitter, geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten en acties die 
de vereniging heeft ontplooid in de periode april 2016 – april 2017. 
 
Er wordt melding gemaakt van: 
 
• Voordracht voor VCCS, de Nationale Beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren op 14 

en 30 juni 2016 – Sint-Niklaas en Hasselt 
 
• Voordracht voor Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen op 24 november 2016 
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• Medewerking aan studiedag van Belgische Vereniging voor Arbeidshygiëne 
 
• Medewerking aan studie voor OVAM door VITO (kleefmonsters in loodsen met 

asbesthoudende dakbedekking). Controle op correctheid van wat op Tracimat overleg 
gezegd wordt 

 
• Onderzoek naar problemen met maskers van het merk Phantom – overleg met leveranciers 

van PBM’s 
 
• Asbestkenniscentrum: asbestopleidingen aan derden verstrekken 
 
• Opleidingen:  

o ondersteuning van organisatie van asbestopleidingen bij Tecno Bouw te Geel 
(BEMT-gebouw). Thema’s aangebracht voor de basis -en herhalingsopleidingen en 
herhaling werfleiders 

 
 ontspannende activiteit vereniging dd. 16 en 17 september 2016 in en rond Oostende 
 
• Persberichten: 

o o.a. naar aanleiding van plannen van Vlaams Minister van Leefmilieu Joke 
Schauvliege om een asbestinventaris op te nemen in het ééngemaakt woningattest; 

 
o asbest in de woning (naar aanleiding Batibouw 2017); 

 
• Bemiddeling bij het BIM voor sneller afleveren van vergunningen voor asbestverwijderings-

werken; 
 
• Problematiek verwerking puin/grond met asbestcement 

 
 Overleg met Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders (OVB) 
 
• Problematiek mbt lood: metingen laten uitvoeren ivm loodhoudende verf 
 
• Afval: 

o Verpakkingskwaliteit dat beneden alle peil is → verstrengde controles door 
inspectie 

o Ongebonden asbest: al dan niet ADR-plichtig? 
o Verpakking: ladingen zijn niet verankerd → oplossingen zoeken → bv. zelf zakken 

laten keuren en fabriceren → enquête bij leden 
 
• Asbestbranden: urgentie teams/bedrijven: oproep aan kandidaat-bedrijven 
 
• Verslaggeving over vergadering van de stuurgroep asbestverwerking (initiatief OVAM – VITO 

– WTCB) 
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• Enquête BIM in het kader van actieplan tegen asbest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
 Medewerking + rondetafelgesprek asbestbeheer Brussel 14/12/2016; 
 
• Medewerking aan vraag OVAM mbt prijzen voor asbestproducten 
 
• Medewerking aan informeel sectoroverleg – workshop bij OVAM dd 21/03/2017 (versneld 

asbestafbouwbeleid) 
 
6. Bepaling bijdrage 2017 
 

Op de statutaire vergadering van 26 april 2004 werd besloten om de jaarlijkse bijdrage van de 
leden uit te drukken in functie van het zakencijfer in asbestverwijdering. 
 
Er wordt besloten om de bijdrage voor 2017 op hetzelfde niveau vast te leggen als voor 2016, met 
name:  
 

 Categorie I : zakencijfer van 0 tot € 250.000  €    350 
 Categorie II : zakencijfer van € 250.000 tot € 1.500.000 € 1.500 
 Categorie III : zakencijfer van € 1.500.000 en meer € 3.000 

 
Het secretariaat wordt verzocht alle leden van de vereniging eerstdaags uit te nodigen om hun 
lidmaatschapsbijdrage conform het zakencijfer dat zij in asbestverwijdering hebben opgegeven te 
betalen.  
 
Bedrijven die ondanks herhaaldelijke herinneringen van het secretariaat hun omzetcijfer nog niet 
hebben opgegeven zullen verzocht worden de hoogste bijdrage te betalen.  
 
 

7. Werkgroepen 
 

 Regelgeving  
 
Op dit vlak zijn er twee belangrijke evoluties:  
 
1. het Vlaams Gewest wil een versneld afbouwbeleid en daarin zijn twee cruciale data: 2032 en 

2040. Er is ook veel werk op de plank in verband met de verplichte inventarissen. Hierin is VAB 
overal in betrokken; 

2. de Federale wetgeving asbest dateert van 2006. Vorige week heeft de heer Bob Rottiers een 
afgevaardigde van HUA ontmoet. Hieruit is gebleken dat er een afspraak moet worden 
gemaakt vanuit de vereniging met medewerkers van het Kabinet Werk. 
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 Afval 
 

Tijdens de vorige algemene vergadering is er weinig evolutie te noteren op dit vlak. Er zijn 
wegcontroles geweest volgens de heer Dirk Vandekerkhof maar niet specifiek naar asbest toe. 
 
Er zijn reeds testen gebeurd met het opspanningssysteem. In verband met de verpakking van 
asbestafval wordt nog van gedachten gewisseld hoe dik dit moet zijn (200 micron voor 
afvalzakken?). Van de leden ontving het secretariaat geen verdere reacties meer. Er wordt 
nogmaals een warme oproep gedaan aan de leden om aanvullingen te geven aan het secretariaat. 
Er zal uitgezien worden naar zakken in twee afmetingen.  
 

 PR 
 
In verband met de asbestproblematiek zijn in de pers verschillende artikels verschenen. De heer 
Bob Rottiers meldt dat hij ook zijn medewerking heeft verleend aan een reportage over asbest die 
zal worden uitgezonden in het kader van het magazine Pano en dit op de zender één. De 
uitzending zal vermoedelijk plaatsvinden op 10 of 17 mei. De leden zullen hiervan op de hoogte 
worden gehouden. 

 
 Opleidingen/PBM’s 
 

De heer Bob Rottiers  heeft zitting in de raad van bestuur van Tecno Bouw die de opleidingen nu 
organiseert voor de asbestsector. Ook veel derden sturen cursisten naar deze opleiding. Vanaf 1 
september zal er ook een algemene opleiding asbest worden georganiseerd. Het is de bedoeling 
dat er in september/oktober ook een persmoment wordt georganiseerd met een 
openingsreceptie van het opleidingscentrum asbest te Geel. 
 
De inschrijvingen voor de asbestopleidingen lopen zeer vlot. Vanaf september zullen er op vraag 
van de cursisten ook op de middag broodjes worden voorzien. 
 
De heer Bob Rottiers brengt ook verslag uit over een overlegvergadering die hij heeft gehad met 
verantwoordelijken van Constructiv (voormalig FVB) en met de lesgevers asbestverwijdering. 
Tijdens deze overlegvergadering werd de vraag voorgelegd wat belangrijk is voor de 
herhalingsopleidingen 2018 en dit zowel voor de arbeiders als voor de bedienden. Eén van de 
suggesties die wordt geformuleerd is: “hoe verpakken en stappelen in containers?”. 
 
Ook werd de vraag gesteld wat gedaan moet worden bij het niet slagen voor het basisexamen en 
wat dient te gebeuren bij slecht gedrag. De vergadering is het er unaniem over eens dat in dat 
geval geen attest worden afgeleverd. Dit dient duidelijk vooraf gecommuniceerd te worden met 
de cursisten. Aanwezig zijn op de opleiding is niet voldoende, een beetje fatsoen kan geen kwaad.  
 
Via één van de leden werd de vereniging op een recente studie gewezen in verband met een 
beschermingsfactor van de adembescherming in Nederland. Uit het onderzoek zijn er grote 
verschillen gebleken in de beschermingsfactoren voor afhankelijke en onafhankelijke  
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luchtsystemen en sommige systemen blijken onvoldoende bescherming te bieden in de reële 
werkomgeving.  
 
Het secretariaat wordt verzocht deze studie bij het verslag te voegen. De leveranciers/fabrikanten 
zullen hiervan in kennis gesteld worden met de vraag hoe zij met de resultaten van dit onderzoek 
omgaan. Als vereniging zijn wij vooral bekommerd om de gezondheid van onze werknemers en 
wensen dat ook van de leveranciers/fabrikanten op korte termijn dat zij hun 
verantwoordelijkheden opnemen en een duidelijk standpunt in deze zaak opnemen. De leden 
worden verzocht deze studie grondig door te nemen. 
 
Op de volgende vergadering zal dit ook opnieuw besproken worden.  
 
Het masker van het type Phantom Vision zou nog steeds slecht scoren. 
 

8. 30-jarig bestaan VAB 2018 – voorstel activiteit 
 

Er wordt van gedachten gewisseld welke activiteit er zou kunnen worden georganiseerd naar 
aanleiding van het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2018.  
 
Het zou de bedoeling kunnen zijn dat het aangename gekoppeld wordt aan iets zakelijk/technisch.  
 
Dit zal op de volgende vergadering terug geagendeerd worden.  

 
9. Verslag studiedag asbest BSOH dd. 21 april 2017 
 

De heer Bob Rottiers brengt verslag uit over deze studiedag die hij heeft bijgewoond en waarop 
hijzelf ook als gastspreker heeft gefungeerd.  
 
Ook was er een toespraak van de heer Alain Soetens. De heer Bob Rottiers meldt dat hij zeer 
verwonderd was over de interpretatie van de wetgeving van de heer Alain Soetens. 
 
De heer Alain Soetens wijst voornamelijk naar de Franse eerder als naar de Belgische wetgeving. 
De heer Bob Rottiers heeft aangegeven dat hij op één lijn zit met de heer Alain Soetens maar dit 
ook graag zou geïnterpreteerd zien in de Belgische wetgeving. Er wordt vastgesteld dat er 
spanningsveld is tussen de inspecties en de saneerders. De heer Bob Rottiers zal dit ook 
meenemen naar de komende gesprek met het Kabinet Peeters. De heer Bob Rottiers zal 
eerstdaags contact zoeken met het kabinet Werk gezien er dringend een nieuwe wetgeving moet 
komen. 

  
 
10. Ontspannende activiteit vereniging dd. 22 en 23 september 2017 
 

 Zoals eerder werd besloten zal de vereniging voor haar leden een ontspannende activiteit 
organiseren en dit in het Nederlandse Scheveningen en Den Haag op 22 en 23 september 2017. 
 



 

 8 

Aan deze activiteit zullen twee personen per bedrijf gratis mogen deelnemen.  
 
Een uitnodiging voor deze activiteit volgt nog.  
 

 
11. Allerlei 
 
* Video over asbest in de bouw 
 
 De Confederatie Bouw Brussel – Hoofdstad heeft een video gemaakt omtrent asbest in de bouw. 

De vereniging is hier echter niet bij betrokken geweest en is hierover verontwaardigd. 
 
 Uit het filmpje blijkt vooral dat asbest niet gevaarlijk is. Dit is voor de Confederatie Bouw zeker 

geen reclame. De vereniging betreurt dit ten zeerste. De link naar de site waar deze video kan 
worden bekeken zal aan de leden worden doorgestuurd.  

 
 De heer Joris De Fré licht toe hoe het mogelijk is dat de vereniging niet betrokken werd bij de 

realisatie van deze video. De Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad is immers een autonome 
entiteit. Deze video zou ook een aanduiding kunnen zijn om voor de vereniging om zelf dergelijk 
promotiemateriaal te verspreiden. Dit mogelijks in het kader van een op te richten kenniscentrum 
te Geel. Het filmpje is aantrekkelijk in zijn eenvoud.  

 
 De boodschap die in de video wordt vertoond zaait twijfel. Het is publiciteit voor eenvoudige 

handelingen. 
 
* BIM – testwerf asbesthoudende muurbepleistering in semi-zone 
 

Eén van de leden signaliseert dat het BIM via een testwerf zou willen aantonen dat men 
asbesthoudende muurbepleistering kan verwijderen in een semi-zone. Deze werf is nog niet 
operationeel maar het is wel de bedoeling dat BIM dit graag zou doen. 
 
De heer Bob Rottiers zal hierover contact opnemen met mevrouw Evy Trogh.  
 

*  Diefstal op werven 
 

De jongste weken hebben verschillende leden diefstallen gemeld op hun werven. Het is opvallend 
dat steeds meer dezelfde zaken ontvreemd worden, m.n. maskers en wegwerpoveralls. Er zijn 
vermoedens dat deze worden gebruikt in de paintball wereld.  
 
De leden worden aangeraden om hiervan aangifte te doen bij de gerechtelijke diensten indien ze 
hiermee geconfronteerd worden.  

 
* Opleidingscentrum in Courcelles 
 

Alle leden zouden een bericht hebben gekregen dat er een nieuw opleidingscentrum is in het 
Waalse Courcelles. 
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Met Tecno  Bouw zal een duidelijke perscampagne worden gevoerd dat alle asbestopleidingen 
kunnen worden georganiseerd in Geel. 

 
* Alternatieve technieken voor asbest te verwijderen 
 

Eén van de leden heeft signalen opgevangen vanuit OVAM en BIM dat zij vragende partij zijn naar 
alternatieve technieken om asbest te verwijderen. De vraag stelt zich hoe onze vereniging zich 
hieromtrent zal positioneren.  
 
De heer Bob Rottiers zal hierover verder informeren bij OVAM en BIM. 
 
In het Antwerpse zou ook een project worden opgezet waarbij asbesttoepassingen in gebouwen 
volgens eenvoudige handelingen zou gebeuren. Dit mag helemaal niet mogelijk zijn aldus de 
vergadering. 

 
 

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


