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over alle elementen in het dossier om het debat ten gronde en
uitgebreid te voeren. Daarom stel ik voor dat wij ons houden aan de
agenda. Er staan daarover tien vragen op de agenda. Ik neem
bijgevolg aan dat een en ander tot een kort debat zal leiden, maar we
maken er geen actualiteitsdebat van, zoals de collega's vragen.
Volgens het Reglement heb ik op dat punt, naar het schijnt,
beslissingsbevoegdheid. Ik stel dus voor dat wij ons aan de agenda
houden zoals die thans voorligt.

éléments nous permettant de
mener un débat en profondeur.
C'est pourquoi je propose de nous
en tenir simplement à l'ordre du
jour tel qu'il a été prévu pour les
questions de cet après-midi.

02 Question de M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mesures contre la diffusion d'amiante
provenant de jets de sable chargés d'amiante" (n° 22369)
02 Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de maatregelen tegen de verspreiding van
asbest afkomstig van een asbesthoudend zandstraalmiddel" (nr. 22369)
02.01 Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, in oktober
vorig jaar werd duidelijk dat Belgische bedrijven gebruikmaken van
asbesthoudende zandstraalproducten van Eurogrit, het zogenaamde
witte astbest of chrysotiel.
De arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid had een
onderzoek gevoerd en reeds gecommuniceerd dat er geen gevaar
dreigde. Er werd bovendien gesteld dat er in het industrieel
reinigingsproduct maar heel lage risicoconcentraties asbest aanwezig
waren. Er werden dus geen verdere maatregelen genomen.
Mijnheer de minister, is de bron van het asbest reeds achterhaald? Is
een inventaris opgemaakt van alle bedrijven die het product hebben
gebruikt? Heeft men overal metingen laten uitvoeren naar de
mogelijke aanwezigheid van asbestconcentraties?
Hoe denkt u gelijkaardige gevallen te kunnen voorkomen? Is het
hiervoor niet belangrijk om te ijveren voor een wereldwijd verbod op
het gebruik van asbest? Wat doet de Belgische regering ter
bevordering van zo’n algemeen verbod?

02.01 Raoul Hedebouw (PTBGO!):
Nous
avons
appris
en octobre 2017 que des entreprises belges utilisaient des
produits de sablage contenant de
l'amiante, commercialisés par
Eurogrit. Selon l'inspection du
travail du SPF Emploi, dès lors
que les concentrations d'amiante
blanc – chrysotile – sont extrêmement faibles, ces produits ne
présentent aucun danger.
Au total, combien d'entreprises
sont-elles
concernées?
La
Belgique œuvre-t-elle à la mise en
place d'une interdiction internationale de l'utilisation de l'amiante?

Is het niet nuttig om een kennisplatform betreffende asbest op te
richten naar analogie van Nederland, dat bedrijven en particulieren bij
ernstige gevaren met betrekking tot asbest kan informeren en
waarschuwen voor de gevaren?
02.02 Minister Kris Peeters: Aangezien het verontreinigde staalgrit
afkomstig was van een Nederlands bedrijf, wordt het onderzoek naar
de oorzaak van de verontreiniging door de Nederlandse overheid
gevoerd. Voor zover inmiddels bekend is, is de grondstof voor de
productie van het verontreinigde staalgrit vanuit verschillende landen,
waaronder Oekraïne, geïmporteerd.
De Belgische inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft
contact opgenomen met de leverancier-invoerder om de getroffen
bedrijven in België te inventariseren.
Via samenwerking met andere inspectiediensten, bijvoorbeeld inzake
milieu, heeft men een beeld van de betrokken ondernemingen, de
aangekochte hoeveelheid Eurogrit en het gebruik ervan.
Een aantal ondernemingen is alleen toeleverancier en heeft niet met
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02.02 Kris Peeters, ministre: Le
produit de sablage pollué provenant des Pays-Bas, l'enquête
est menée par les autorités
néerlandaises. Les matières premières servant à la fabrication du
produit de sablage proviennent de
différents pays, dont l'Ukraine.
Au
total,
une
vingtaine
d'entreprises
belges
sont
concernées. Le fournisseur leur a
demandé d'interrompre immédiatement l'utilisation ou la livraison
des produits, de les soumettre à
une analyse relative à leur teneur
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het product gewerkt. In totaal gaat het over een twintigtal
ondernemingen.
De betrokken ondernemingen hebben instructies van de leverancier
gekregen om, ten eerste, het gebruik of doorleveren van het staalgrit
onmiddellijk te stoppen, ten tweede, een asbestanalyse te laten
uitvoeren door een deskundige, en, ten derde, het product zo op te
slaan dat het niet verder kan worden verspreid.
De inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft verschillende
gebruikers bezocht. De Federale Milieu-Inspectie heeft een aantal
distributeurs bezocht.
Hieruit blijkt dat de ondernemingen waren geïnformeerd door de
leverancier en het gebruik van Eurogrit hadden stopgezet. Voorts
waren de nodige maatregelen genomen om de blootstelling van
werknemers tot een minimum te beperken. Bij luchtmetingen werd
vastgesteld dat de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
niet werden overschreden.
Een wereldwijd verbod op het gebruik van asbest is inderdaad – u
hebt niet vaak gelijk, maar als u gelijk hebt, geef ik dat grif toe – de
beste manier om te vermijden dat producten die asbest bevatten, op
de Europese markt terechtkomen. De Europese REACH-verordening
nr. 1907/2006 verbiedt alvast de vervaardiging, het in de handel
brengen en het gebruik van asbestvezels en van voorwerpen en
mengsels waaraan die vezels opzettelijk zijn toegevoegd. België
steunt ook resoluties van verschillende instanties die oproepen tot een
wereldwijd verbod op het gebruik van asbest, zoals de resolutie
betreffende asbest uit 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie
en de resolutie betreffende asbest van het Europees Parlement van
14 maart 2013, waarin ook strategieën voor een wereldwijd
asbestverbod aan bod komen. België pleit ten slotte ook voor de
opname van chrysotielasbest in het Verdrag van Rotterdam over
internationale handel in gevaarlijke stoffen. De overige asbestsoorten
werden reeds opgenomen. De procedure prior informed consent,
opgelegd door dat Verdrag, voorkomt het transport van gevaarlijke
stoffen zonder voorkennis van het ontvangende land.
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en amiante et de les stocker.
Des visites sur le terrain ont
permis de constater que des
mesures avaient été prises en vue
de réduire au maximum l'exposition des travailleurs. Aucun dépassement des valeurs maximales
d'exposition professionnelle n'a été
constaté.
Une interdiction mondiale constituera en effet la seule façon
d'éviter que de telles situations se
reproduisent. La Belgique appuie
toute résolution en ce sens et
insiste pour que le chrysotile figure
dans le texte de la convention de
Rotterdam sur le commerce international de substances dangereuses.

Mijnheer Hedebouw, we zijn daar dus mee bezig. Er werden al
onderzoeken uitgevoerd en er werd informatie verspreid. Ik
veronderstel dat de blootstelling aan asbest van werknemers ook voor
u een extra zorg is. Ook daaraan wordt aandacht besteed en wij
houden dat in het oog.
Het zal niet voor de zomer van dit jaar zijn dat een algemeen
wereldverbod op die producten een feit wordt.
02.03 Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de minister, bedankt
voor uw uitgebreid antwoord. Het blijft, ten eerste, wel verbazen hoe
gemakkelijk asbest nog in België kan worden geïmporteerd. In die zin
zou de sector veel efficiënter moeten zijn.
Ten tweede, ik heb genoteerd welke maatregelen er werden genomen
om het gebruik en de verkoop te bevriezen, maar uit uw antwoord kan
ik niet afleiden welke hoeveelheden van de stof al in België zijn
gebruikt. Dat lijkt mij nochtans een belangrijk gegeven.
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02.03 Raoul Hedebouw (PTBGO!): Il est étonnant de constater
combien il est aisé d'importer de
l'amiante dans notre pays. Je n'ai
rien
entendu concernant la
quantité déjà utilisée avant la
découverte de la présence d'amiante. Il s'agit pourtant d'une donnée très pertinente.
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Ten derde, wat de contacten met Nederland betreft, ik denk dat er
zeker en vast sancties nodig zijn ten opzichte van het betreffende
bedrijf, dat duidelijk met het leven van mensen speelt.
Ik dank u voor uw antwoord.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
03 Question de M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le licenciement d'un délégué syndical à la
Croix-Rouge" (n° 22403)
03 Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het ontslag van een syndicaal afgevaardigde bij
het Rode Kruis" (nr. 22403)
03.01 Raoul Hedebouw (PTB-GO!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer
de minister, in juni 2017 startte Rode Kruis Vlaanderen een
ontslagprocedure tegen een ABVV-afgevaardigde omwille van een
vermeende zware beroepsfout. In september oordeelde de rechtbank
dat er geen zware fout werd begaan door de werkneemster. Het Rode
Kruis ging daarop in beroep. Op 13 november oordeelde ook het
arbeidshof in beroep dat er geen zware fout werd begaan. In principe
kon de werkneemster dan terug aan het werk, maar nog diezelfde
avond besliste het Rode Kruis de twee uitspraken van de rechters
naast zich neer te leggen en de ABVV-afgevaardigde alsnog te
ontslaan.
Jammer genoeg kan dit in België door een achterpoortje in de wet. De
wet laat immers toe beschermde werknemers zonder enige reden te
ontslaan, mits betaling van een forse financiële boete. In een interview
met Het Laatste Nieuws geeft het Rode Kruis onomwonden toe dat ze
het geld daarvoor haalt uit het budget voor de opvang van
asielzoekers.
Er circuleerde een aantal maanden een petitie, met meer dan
1 500 handtekeningen, die de werkneemster steunt en eist dat zij
terug aan de slag kan bij het Rode Kruis. De werkneemster had zich
de afgelopen acht jaar met hart en ziel ingezet voor de opvang van
asielzoekers en dat wordt haar nu samen met haar broodwinning
ontnomen.
Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen. Ten eerste, zijn er al
contacten geweest tussen u en het Rode Kruis betreffende deze
zaak? Indien nee, plant u dit nog te doen? Indien ja, heeft u er dan op
aangedrongen dat het Rode Kruis zijn beslissing zou herzien?
Ten tweede, hebt u cijfers van personeelsafgevaardigden
ontslagen zijn ondanks een gunstige beslissing van
arbeidsrechtbank? Kunt u een cijferoverzicht geven van
beslissingen van de rechtbanken met betrekking tot het ontslag
personeelsafgevaardigden?

die
de
de
van

03.01 Raoul Hedebouw (PTBGO!): En juin 2017, la CroixRouge Flandre a entamé une
procédure de licenciement contre
un délégué syndical de la FGTB
pour faute professionnelle grave.
Nonobstant le fait que deux
décisions judiciaires ont été prononcées en faveur de l'intéressé et
qu'une pétition a recueilli plus de
1 500 signatures, la Croix-Rouge a
décidé de le licencier malgré tout.
L'argent de l'indemnité financière
due à la suite de ce licenciement a
été tiré du budget destiné à
l'accueil des demandeurs d'asile.
Le ministre a-t-il déjà eu un contact avec la Croix-Rouge sur cette
question? Insistera-t-il pour que la
décision soit réformée?
Le ministre possède-t-il des
chiffres relatifs aux cas de délégués syndicaux qui ont été licenciés alors qu'une décision pourtant
favorable a été prise à leur égard
par le tribunal du travail? S'attellera-t-il à mieux protéger les
délégués syndicaux dans de telles
situations?
Le ministre envisage-t-il d'interdire
l'usage impropre de subsides,
comme cela a été constaté dans le
cadre de ce licenciement?

Ten derde, zult u werk maken van een betere bescherming van
personeelsafgevaardigden, wanneer blijkt dat bedrijven of
organisaties de uitspraken van een onafhankelijke rechtsvoering
naast zich neerleggen mits het betalen van een financiële boete?
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