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Collegae,
Wat nieuws in 2016. We zijn nog steeds bezig met de aanwezigheidsregistratie, ook de architecten zijn nog niet vrijgesteld hiervan we hebben
dit op tafel gelegd bij de hoge raad van zelfstandig en KMO. Ook de
architecten lobbyen nog steeds om deze vrijstelling te bekomen. Wordt
dus nog vervolgd.
Zie ook verslag van Nico Van den Bossche ivm deze vergadering bij de
hoge raad.
Op 27 april zal de heer Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding
van de sociale fraude, een uiteenzetting geven over zijn beleid, als
afgevaardigde van onze sector zullen we op deze bijzondere vergadering
van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO aanwezig zijn. Het
verslag hiervan volgt in de volgende nieuwsbrief.
Op 16 februari hielden we onze algemenen vergadering en aansluitend de
nieuwjaarsreceptie dit in het prachtige kader van de Rodenbach
brouwerij, hierbij ook een sfeerbeeld door Bart Vermoesen.
Dit kwartaal ook weer veel te veel arbeidsongevallen, traditie getrouw
een jammer genoeg vrij lang overzichtje
met vriendelijke groet Philippe Englebert
Voorzitter VBVC

Agenda 2016


Dinsdag 16 februari : Nieuwjaarsreceptie



Woensdag 18 mei : Ledenvergadering “ juridische aspecten bij de veiligheidscoördinatie” te Oosterzele



Donderdag 15 september: Ledenvergadering : opleiding bij Condor Safety te Ieper



Dinsdag 13 december : Ledenvergadering

Alle betalende leden worden hiervoor uitgenodigd.
Niet-leden kunnen zich inschrijven aan de prijs van 140€, hierbij zijn ze dan ook automatisch lid van VBVC.

Verslag sectorcommissie Van de Hoge raad voor zelfstandigen en KMO 21/4/2016
1 Verplichte verzekering in de bouwwereld :
Voorontwerp van wet betreffende de verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers en andere
dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op
de bescherming van de titel en van het beroep van architect wordt toegelicht door iemand van het kabinet van de
minister Willy Borsus : Olivier Remacle en iemand uit het verzekeringswezen (Pierre Colpaert)
Er bestaat geen verplichte beroepsverzekering die spreekt voor de werken vóór de oplevering. (Wel ABR, maar dat is
niet verplicht). Verplichte beroepsverzekering voor architecten, ir's (ook vc) en aannemers. De verzekeraar is verplicht
10 jaar te verzekeren. Het attest wordt bezorgd aan de koper.
Veelal organiseren de architecten dit zelf.
Dit voorontwerp wil hieraan een einde maken en de verzekering verplicht maken.
Het probleem is dat, op Europees vlak, er geen goede basis is om van te vertrekken. De landen zijn te verschillend.
Het zou enkel gaan om residentiële gebouwen.
Controle zou gebeuren door architect dmv meldingsplicht (en eventueel de banken)
Chris Baetens van Nav : vraagt definitieve versie. Is vragende partij.
Nadia Schepens van Bouwunie : vreest voor duurder bouwen, verzekering niet noodzakelijk eenvoudiger uw geld
krijgen bij problemen, wat met niet-reguliere aannemers ?
Vraag waarom leveranciers van bouwmaterialen zich niet mee moeten laten verzekeren.
Waarom wordt vc hierin betrokken ?
Standpunten zullen geformuleerd worden door de verschillende instanties nadat de definitieve versie is verspreid.
2.Impact Europese regelgeving op bouwsector:
Consultation on the Fitness Check for the Construction Sector
he European Commission has launched a public consultation to gather the experience, views and opinions of
interested stakeholders and the public on the impact of current EU legislation for the construction sector.
Policy fields : Industrial policy: Construction sector, Impacts of EU legislation relating to Internal Market, Energy
Efficiency, Environment, Health and Safety
Target group(s) : All: construction industry, middle-sized and micro enterprises, industry associations, public
authorities, EU country authorities, private organisations, trade unions, consultancies, other relevant stakeholders
and citizens are welcome to contribute to this consultation.
……
Sommige zaken staan niet vermeld, bijv buitenlandse tewerkstelling, veiligheid,...
Opgelet : het gaat over de Europese regelgeving. Niet de omzetting in het Belgisch recht.
Hoe kunnen we dit voorbereiden ? Via het oprichten van een werkgroep bijvoorbeeld (1 á 2 keer samen te komen ?)
Eerst zouden de verschillende sectoren adviezen kunnen geven.
Er zal een mail verstuurd worden om na te gaan op welke punten zal worden geantwoord.
De vraag wordt gesteld of we ook een follow-up kunnen krijgen naderhand.
Vc : zijn er zaken die vbvc wil aankaarten ? Pro memorie : Europese regelgeving, geen Belgische. Antwoorden op de
mail indien wel.
Deadline antwoorden : eind juni.
3. Initiatief van minister Borsus :
Er is een bevraging geweest bij de sectoren over mogelijke administratieve vereenvoudiging. Voor de bouw zijn er 7
punten weerhouden.
Aanwezigheidsregistratie en wetgeving vc zijn 2 van de punten die behandeld kunnen worden.
4. Administratieve vereenvoudiging :
Vraag van vbvc om wetgeving vc op de agenda te zetten en te laten bespreken met architecten en aannemers.
Administratieve vereenvoudiging kan aanzet zijn om rond de tafel te zitten en de wetgeving te herbekijken.
Nico Van de Bossche
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Bespreking nieuwjaarsreceptie ( en algemene
vergadering)
Op maandagavond 22 februari lieten we ons rondleiden
in de Brouwerij van Rodenbach te Roeselare.

gerestaureerd. Het bezoekerscentrum met museale
functie over de unieke familie Rodenbach en het unieke
bier RODENBACH wordt op 23 juni 2000 officieel
ingehuldigd. In januari 2002 wordt de nieuwe
ultramoderne brouwzaal in gebruik genomen.

In 1836 sticht Pedro Rodenbach samen met zijn
ondernemende vrouw, Regina Wauters, de brouwerij. Het
is echter aan Eugène Rodenbach dat RODENBACH zijn
unieke kwaliteit en meesterlijke karakter te danken heeft.
Hij bestudeert niet alleen de vinificatie van het bier, maar
optimaliseert ook het rijpingsproces op eikenhouten
foeders (rijpingsvaten). De wereldvermaarde foederzalen
met hun 294 eikenhouten foeders, waarvan sommigen
150 jaar oud zijn, zijn beschermd als industrieel erfgoed
van de Vlaamse Gemeenschap. Uit bewogenheid voor het
Belgische bierpatrimonium wordt PALM Breweries
rentmeester van Brouwerij RODENBACH. Het
gebouwencomplex en de foederzalen worden

Nadat we mochten genieten van een Rodenbach Grand
Cru, werd ons een drie-gangen menu voorgeschoteld in
dit mooi archeologisch kader. De fijne gerechten werden
aangevuld met een glaasje van het “Vlaamse roodbruine
bier”. Onze algemene vergadering was opnieuw een
geslaagde avond en alle aanwezige leden waren zeer
tevreden.
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Alvast bedankt
Bart Vermoessen

Arbeidsongevallen:
09/12/2015 : In Zandertje in het Nederlandse Breskens is een Gentse werfopzichter zwaargewond geraakt doordat een kiepwagen
over zijn pick-up reed. Toen hij als opzichter met zijn pick-up over het bouwterrein reed, werd hij plotseling aangereden door de meer
dan dertig ton wegende dumper. Hij raakte gekneld in zijn wagen.
11/01/2016 : In Deerlijk is een dertiger levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval. De man was samen met een collega
langs de Stationsstraat bezig met snoeiwerken in een boom toen die plots beneden aan de stam afkraakte. De boomverzorger, die
volledig volgens de veiligheidsvoorschriften werkte, werd meegesleurd met de vallende boom. Hij raakte daarbij levensgevaarlijk
gewond.
13/01/2016 : Een 51-jarige man is zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval op een werf langs de Vilvoordsesteenweg in Brussel.
Volgens de eerste vaststellingen heeft de haak van een kraan die een lading van verschillende tonnen ophief, het om een nog
onduidelijke reden begeven. De lading viel vervolgens naar beneden. De kraanman vluchtte nog uit zijn kraan maar werd door de
vallende lading geraakt.
26/01/2016 : Een Roemeense arbeider is in levensgevaar na een val op een bouwwerf in de Antwerpse districtsgemeente Berchem. De
man was op de werf in de Boomgaardstraat aan het werk toen hij rond 11.45 uur een zware val maakte. Hij kwam vijf meter lager
terecht en moest ter plaatse worden gereanimeerd.
27/01/2016 : In Edingen (Enghien), in de provincie Henegouwen, is een arbeider omgekomen op een bouwwerf toen een stelling
instortte. Dat is vernomen van de lokale brandweer. Een andere arbeider raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.
29/01/2016 Arbeider overleeft val van 20 meter. Een Portugese bouwvakker is op een werf in Evere ontsnapt aan de dood. Hij viel van
de vijfde verdieping en daarna ook nog in een put, maar overleefde. De man is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.
1/02/2016 : Bij een arbeidsongeval in Tongeren is een 55-jarige man uit Hoeselt om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond 14
uur op de Jaminéstraat. Om een onbekende reden is de Hoeselaar van een stelling gevallen. Hij viel zo'n 2,5 meter naar beneden.
10/03/2016 : Op een werf op de goederenluchthaven Brucargo zijn verschillende betonblokken losgekomen uit een loodsstructuur en
op een vrachtwagen terechtgekomen. Daardoor zat de bestuurder gekneld in zijn stuurcabine.. De chauffeur werd zwaargewond
overgebracht naar het ziekenhuis.
11/03/2016 : UKKEL/VORST Een vier meter hoge en 25 meter lange scheidingsmuur is samen met een werfkraan neergestort op de
parking van de Carrefour-supermarkt aan de Alsembergsesteenweg op de grens van de Brusselse deelgemeenten Vorst en Ukkel. De
muur kwam volledig terecht op de parking van het warenhuis.
13/03/2016 : Op een werf aan de Pieter Deswartelaan in Nieuwpoort de arm van een grote werfkraan naar beneden gekomen. Het
gevaarte viel op een appartementsgebouw en veroorzaakte serieuze schade aan het dak. De bewoners waren op dat moment niet
thuis. Een vijftiental andere bewoners werd door de brandweer geëvacueerd.
07/04/2016 : Op de werf aan het drankendistributiecentrum van Delhaize in de industriezone van Ninove is een kraan omgevallen. De
kraan viel toen een betonkolom van 65 ton verplaatst werd. Een bestelwagen en werfkeet werden verpletterd.
08/04/2016 : In Stabroek is een mobiele kraan op een huis gevallen. Volgens de brandweer van Kapellen konden de aanwezige
arbeiders zich tijdig uit de voeten maken. In het huis was niemand aanwezig. Er vielen dus als bij wonder geen gewonden.
22/04/2016 : Arbeider valt na ontploffing zes verdiepingen naar beneden en sterft. De man, een Oost-Europeaan, bevond zich op het
dak van het appartement en was met een gasbrander roofing aan het plaatsen. Er zou echter een gasophoping zijn geweest en op het
moment dat hij zijn gasbrander opnieuw inschakelde, volgde een ontploffing. Door de knal vloog de man meters achteruit, over de
stelling en op straat.

Bron : HLN
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