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Collegae,
In deze nieuwsbrief een verslag van de laatste ledenvergadering ivm de
juridische aspecten van de veiligheidscoördinatie of wat zijn onze
verantwoordelijkheden en wat zijn de gevolgen hiervan.
Naar wetgeving is er ook weinig nieuws onder de zon, misschien
interessant te weten dat het drempelgedrag verlaagd voor de verplichte
aanwezigheidsregistratie op bouwplaatsen.
Tevens even de voorstelling van OSHA , Occupational Safety and Health
Administration, EU-OSHA is het Europees Agentschap voor veiligheid en
gezondheid op het werk van de Europese Unie.
En traditie getrouw een vrij lang overzichtje arbeidsongevallen
met vriendelijke groet Philippe Englebert
Voorzitter VBVC

VBVC op face book :
https://www.facebook.com/VBVC1745500912345414

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.
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Bespreking ledenvergadering “ juridische aspecten bij
de veiligheidscoördinatie”
Op Woensdag 18 mei LL. vond de ledenvergadering
plaats in het kantoor van een onze collega Piet De
Groote ( zaakvoerder van Veto & Partners)
Dhr Frank Burssens en Mevr Laura Desmijter,
advocaten van het kantoor Everest, onderhielden ons
over de aansprakelijkheid van de
veiligheidscoördinatoren.
Uit deze boeiende uiteenzetting, die voor onze leden
integraal op onze website terug te vinden is, enkele
aandachtspunten.
1. Contractuele aansprakelijkheid
Middelenverbintenis : onvoldoende zorg besteed aan
uitvoering verbintenis vb onvoldoende advies.
resultaatverbintenis: het beoogde resultaat werd niet
bereikt. vb onvolledige coördinatiedocumenten.
Afbakening van de aansprakelijkheid : Geld de
verjaringstermijn van 10 jaar of kan deze
aansprakelijkheid binnen een korter termijn beëindigd
worden. Algemeen wordt dit aanvaart , dit dient in de
overeenkomst vermeldt. Ook de omvang van de
aansprakelijkheid kan beperkt of uitgebreid worden , dit
is te bespreken met de verzekeraar en dient
opgenomen in contract en polis.
Titularissen van de aansprakelijkheidsvordering :
 Opdrachtgever (gelijk aan of meer dan 500m²)
 Bouwdirectie (minder dan 500m²) Stelt aan in
eigen naam en voor eigen rekening
Aansprakelijkheid als werknemer : De werknemer kan
enkel aansprakelijk gesteld worden voor zijn bedrog,
zware schuld of gewoonlijk voorkomende lichte schuld .
2. Buitencontractuele aansprakelijkheid
Foutaansprakelijkheid : Er dient een oorzakelijk verband
te zijn tussen fout en schade.
Fout in hoofde van meerdere personen : samenlopende
fouten van de partijen en zonder de fout van één van
hen zouden de fouten van ieder van de anderen niet
hebben volstaan om de schade te veroorzaken .
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Aansprakelijkheid coördinator-werknemer en diens
aansteller : Men is aansprakelijk niet alleen voor de
schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad
maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de
daad van personen voor wie men moet instaan, of van
zaken die men onder zijn bewaring heeft.
Duur van de aansprakelijkheid : alle rechtsvorderingen
tot vergoeding van schade op grond van
buitencontractuele aansprakelijkheid verjaren na vijf
jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde
kennis heeft gekregen van de schade .
3. Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 onopzettelijke doding en onopzettelijk toebrengen
van lichamelijke letsels. vb gasontploffing
 aansprakelijkheid wegens het uitvoeren van
werken zonder stedenbouwkundige vergunning of
in strijd met deze vergunning
4. Verzekering
Voorrang van verzekeringen: sommige verzekeringen
hebben voorrang op andere verzekeringen , zij die
voorrang hebben worden eerst aangesproken,
(strafrechtelijk heeft ook voorrang op burgerlijke
procedures)
5. Aansprakelijkheid (alle) tussenkomende partijen
Bouwonderneming: bij Schending algemene
preventiebeginselen, bij afwezigheid
veiligheidsopleiding personeel, …
opdrachtgever :bij geen aanstelling
veiligheidscoördinator, niet opnemen van het VGP in
bestek,…
architect : verderzetten opdracht zonder aanstelling VC,
…
Dit alles zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden en
elk geval is anders. Ik denk dat indien nodig we best
een gespecialiseerd team aanspreken met ervaring in
onze veiligheidscoördinatie wetgeving die ons kan
verdedigen.
Maar laat ons hopen dat dit nooit hoeft.
Philippe Englebert
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Wetgeving :
REGISTRATIE : Het drempelbedrag vanaf hetwelk er een verplichting geldt op elektronische registratie van personen die
op de bouwplaats aanwezig zijn, is verlaagd tot 500.000 euro exclusief btw voor alle werken in onroerende
staat/bouwplaatsen die vanaf of na 1 maart 2016 zijn opgestart.
21 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van organismen belast met het toezicht op de proeven,
controles en beproevingen betreffende de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden bij het ontwerp, de
oprichting, de verandering, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasachtige producten en
andere door leidingen Publicatie : 2016-05-04
21 APRIL 2016. - Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld
voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Publicatie : 2016-04-29

EU-OSHA
EU-OSHA is het agentschap van de Europese Unie dat
voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het
werk.
De campagne 2016-2017: Gezond werk, voor alle
leeftijden

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gedurende het
gehele beroepsleven zijn goed voor het personeel, het
bedrijf en de samenleving als geheel. Dat is de belangrijkste
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boodschap van de campagne voor gezonde werkplekken
2016-2017.
De campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 heeft
vier doelstellingen:
1.

bevordering van duurzaam werk en gezond ouder
worden vanaf het begin van het beroepsleven;

2.

preventie van gezondheidsproblemen tijdens het
gehele beroepsleven;

3.

aanbieden van manieren waarop werkgevers en
werknemers veiligheid en gezondheid op het werk
kunnen beheren in het licht van een verouderende
beroepsbevolking;

4.

bevordering van de uitwisseling van informatie en
goede praktijken.

Meer info ivm OSHA : https://osha.europa.eu/nl

VBVC p/a Raapakkerlos 99890 Baaigem

Arbeidsongevallen:
17/06/2016 : Naast het hotel Velotel in Sint-Pieters -Brugge worden op dit moment 48 assistentiewoningen gebouwd. Een 37jarige arbeider viel van een ladder die op een stellingplatform op de derde verdieping stond. De man schoof volgens zijn
werkgever uit en viel twee meter lager tegen een leuning.
15/06/2016 : Arbeider komt om het leven in Kaprijke .De arbeider werkte voor een onderaannemer van de Watergroep en was
bezig met renovatiewerken aan de watertoevoer in de straat.
07/06/2016 : Een 52-jarige man was er aan de slag op een dak van golfplaten. Op een bepaald moment zakte hij door één van
de kunststofplaten. Hij kwam vijftien meter lager met zijn hoofd op de grond terecht en bezweek aan zijn verwondingen.
07/06/2016 : In Brussegem (Merchtem) is een mobiele torenkraan gekanteld. De kraan verzakte in een waterput en belandde
op een vrijwel afgewerkte ruwbouw in de Brusselsesteenweg. Drie bouwvakkers liepen lichte verwondingen op en werden ter
verzorging overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Jette. Twee van hen raakten bedolven onder het puin maar
konden op eigen kracht terug recht komen.
07/06/2016 : Een 36-jarige arbeider van Infrabel werd deze middag iets voor twaalf uur geëlektrocuteerd in het
tractieonderstation langs de Marksesteenweg in Kortrijk. De man 3.000 volt door zijn lichaam, maar bleef nadien wonderwel bij
bewustzijn. Hij raakte daarbij wel verbrand aan zijn linkerarm en hoofd, en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Een
tractieonderstation zorgt voor de voeding van de bovenleidingen van de railinfrastructuur.
25/05/2016 : In Grandrieu, deelgemeente van het Henegouwse Sivry-Rance, is een arbeider geëlektrocuteerd terwijl hij aan
het werken was in een hoogspanningscabine. Volgens de hulpdiensten was de arbeider, die werkte voor de
elektriciteitsintercommunale van Zuid-Henegouwen, al overleden toen de eerste hulpdiensten aankwamen.
11/05/2016 : Op de bouwwerf voor het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Evere is een arbeider zwaargewond geraakt bij een
arbeidsongeval. De man kwam met zijn arm klem te zitten in een machine. De brandweer had de grootste moeite om de man te
bevrijden en liet uit voorzorg een chirurgisch team ter plaatse komen, om eventueel de arm te amputeren. Uiteindelijk bleek
dat niet nodig.
10/05/2016 : De 46-jarige bediener van de torenkraan die gisteren omviel op de Rhizocampus in Kortrijk heeft het drama niet
overleefd. Zijn lichaam werd vannacht vanonder het puin gehaald. De torenkraan kwam gisteren kort voor de middag op het
dak van de sporthal van de school terecht en veroorzaakte zware materiële schade. De cabine waarin de kraanman zich
bevond, lag bedolven onder het puin.
26/04/2016 : Op een werf aan de Basilieklaan in Scherpenheuvel is bij afbraakwerken een muur omgevallen. Een 47-jarige
arbeider kwam onder de muur terecht en overleed ter plaatse. Een 29-jarige collega raakte lichtgewond.
26/04/2016 : Een man was aan het werk was op een stelling aan het Gruuthusemuseum. Daar zijn renovatiewerken aan de
gang. De arbeider schoof van zijn laddertje in de goot. Het klimteam van de brandweer kwam ter plaatse om de man te
bevrijden. Het slachtoffer bleef steeds bij bewustzijn en werd met breuken afgevoerd naar het ziekenhuis.
22/04/2016 : In Oostende is een arbeider om het leven gekomen. 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 zes verdiepingen naar beneden op straat. Hij was op slag dood.
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