Nieuwsbrief VBVC
Jaargang 5
2017 – 3de nieuwsbrief

INHOUD

Collegae,
In deze derde nieuwsbrief van 2017 vindt u opnieuw de stand van zaken van
onze beroepsvereniging.
We hebben in september op onze ledenvergadering te Gent de collega’s van
de federale overheidsdienst toezicht op het welzijn op het werk , regio OostVlaanderen uitgenodigd. Bij deze bedanken we dan ook de sprekers de heren
Tom Vermeersch, Roald Macharis en Yves Degroeve voor deze
bereidwilligheid en uitgebreide toelichting op de voorbereide en ook heel
wat onvoorbereide vragen.



Intro



Agenda 2017/2018



Verslag ledenvergadering



Nieuwe groepsverzekering VBVC

Vanaf 1 januari 2018 veranderen we van groepsverzekering, deze nieuwe
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is op maat van onze
beroepsvereniging en vooral op deze van onze leden gemaakt.



Arbeidsongevallen

Als laatste punt opnieuw een blik op de recentelijke arbeidsongevallen
Met vriendelijke groet Philippe Englebert
Voorzitter VBVC

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

Agenda 2017/2018


Donderdag 7 december2017: ledenvergadering ivm asbest, te Zwijndrecht door dhr Aart Vandebroek
van de firma Abesco



Dinsdag 6 februari 2018: Nieuwjaarsreceptie te Gent (Opgelet aangepaste datum)



Hou ook volgende datums vrij : Dinsdag 8 mei , Woensdag 12 september en Dinsdag 11 december

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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Verslag ledenvergadering FOD
Volgende vragen zijn gesteld
Administratief


Art. 15 “Wanneer op een zelfde plaats gelijktijdig bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden
uitgevoerd voor rekening van meerdere opdrachtgevers, stellen zij vóór het begin van de uitvoering van de werken één
gemeenschappelijke coördinator-verwezenlijking aan via een schriftelijke overeenkomst.” wat wordt precies bedoeld
met “plaats” ? Verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgevers, vb
o Bij appartement met handelsruimten = 1 VC,
o Bij wegenis werken door nutsmaatschappijen 1VC,
o indien app casco gelijktijdig werken = 1VC
o 1 verkaveling= 1 VC.
o In CD vermelden dat bij eenzelfde plaats = 1VC en de opdrachtgever in kennis stellen.
o Tip van VBVC: probeer samen te werken met de andere VC mocht het blijken dat er toch 2 VC’s zijn.



Hoe gepast reageren als men in een aanbesteding vraagt om de certificatie voor te leggen? In de brochure (2009) van
de algemene directie Humanisering van de arbeid ivm veiligheidscoördinatie wordt nog steeds over deze verplichte
certificering gesproken, het is bovendien vermeld in het KB en in aanbestedingen neemt men deze eisen over.
Momenteel is er nog geen uitvoeringsbesluit ivm de certificering. Elke beroepsorganisatie staat vrij zelf een
certificering te maken.
Art. 30: in welke gevallen moet de VC hier nog/niet meer aan voldoen? Er wordt geadviseerd steeds artikel 30 te
gebruiken, vanaf dat moment is het een resultaatsverbintenis, wat interessant is voor de opdrachtgever. Er is
bedenking bij de omzendbrief ivm. overheidsopdrachten
Volgens het KB en eerdere berichtgeving van het FOD mag de bouwdirectie belast met de uitvoering de
werkzaamheden niet aanvatten als er geen VCO aangesteld geweest is, wat kunnen/moeten we meer doen dan
vermelden in het CD? Moeten we de opdrachtgever niet adviseren de werken stil te leggen zoals we doen bij
gevaarlijke situaties op de werf? Enige discussie: wel of geen VGP opmaken, zelfde naam, andere naam. Noteren in
CD of document dat de ontwerpfase niet gebeurd is. KB is duidelijk hierin. Verantwoordelijkheid ligt opnieuw bij de
opdrachtgever. Steeds vermelden in CD of in een verslag dat de VCO niet is aangesteld.
Men moet proberen het overleg dat in ontwerp had gebeurd moeten zijn opnieuw te doen (en dit in een verslag
noteren): welke zijn de gevaarlijke / kritieke fasen, welk zijn de te nemen preventiemaatregelen die men moet nemen
en welke de specifieke. Er moet opnieuw rond de tafel worden gezeten met alle partijen, dat is zeker.
Mr Macharis merkt op dat 90 van de 100 VG-plannen niet in orde zijn en verwijst naar art 26 paragraaf 1 (risicovolle
werkzaamheden, gedetailleerd beschrijven tot op het niveau van de werkpost). Nog Roald: als het voor werken
beschreven in art 29 (kleinere werven) al zo is, is het voor de moeilijkere werven zeker zeer omvangrijk. Weetje:
sedert 1 mei 2016 zijn er terug stafbepalingen tov ontwerp. ook de opdrachtgevers (architecten) er is hiervoor al één
PV opgesteld







Aanstuitend op voorgaande : de VC uitvoering moet het VGP vervolledigen. Echter, indien er geen VCO aangesteld is (
of te laat) is er geen VGP, wat dan? Aansluitend op vorige : Alsnog een document opstellen, maar dit een andere
naam geven, vb. “Veiligheidsrichtlijnen”. Een VCV moet zich immers ergens kunnen op baseren. Een VCV baseert zich
niet op de wetgeving, maar op een specifiek veiligheidsplan (dat soms strenger of meer gedetailleerd is dan
wetgeving).



Wie moet ons de info voor de inhoud van het PID bezorgen ( bouwdirectie belast met de aanstelling / controle of de
aannemers). De VC sluit een contract af met de bouwdirectie belast met de aanstelling /controle op uitv of met de
bouwheer indien > 500m². De VC heeft geen verbintenis met aannemers of ander partijen. Diegene die u aanstelt
zorgt voor alle info. Wel tussentijdse momenten vastleggen in cd waarop documenten kunnen overhandigd worden,
anders wordt het teveel en te overzichtelijk op het einde van de rit.



Werf registratie : je kan je aanmelden voor langere periode, maar je bent er niet dagelijks , wat is het nut dan om je
dan voor langere periode aan te melden? Is het de bedoeling om in de nabije toekomst ook de VC van deze
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verplichting te ontheffen? Art 31 vd welzijnswet, registratie voor langere periodes wordt niet toegelaten. TWW
controleert niet. (opm : Indien je je aanmeld voor langere periode wil dit zeggen dat je hier constant aanwezig bent,
wat niet zo is en ook niet de bedoeling is.)
Aansluitend bij de werfregistratie : Wat als we ons voor de administratieve last te beperken continue “aanwezig”
melden en er gebeurt dan een ongeval. Consequenties? zie vorige
Zijn er al VC’s (mede) veroordeeld naar aanleiding van ongevallen? Gasexplosie Gellingen (Ghislenghien), echter
opschorting van straf. Bij grote en gevaarlijke werken, meer werfbezoeken. Inbreuken zijn vooral vast te stellen in
ontwerpfase. Aantal bezoeken van de vc is zeer belangrijk.

Technisch
 Wij krijgen als veiligheidscoördinator zeer regelmatig de vraag om goedkeuring te geven over permanente
valbeveiliging (collectieve of persoonlijke) op het dak. Is dit iets dat onder onze bevoegdheid valt als VC? Zo ja, waar
vinden we hieromtrent de nodige eisen? Waaraan moeten deze systemen voldoen? Voorkeur leuningen of
borstweringen, uitdrukkelijk adviseren dat collectieve beveiliging (zoals leuning) ALTIJD voorkeur heeft op PBM,
noteren dat er voor PBM gekozen wordt. Onderhoudswerken moeten vastgelegd in het PID. Nooit ankerpunten of
levenslijnen adviseren. Als er toch voor gekozen wordt bepalen in VG-plan welke ankerpunten kunnen gebruikt
worden.







Moet een elektrische paddenstoel die rechtstreeks op een verdeelkast van een bedrijf is aangesloten een keuring
krijgen door een EDTC zoals een gewone werfkast? Moet de installatie van het bedrijf in kwestie herkeurd worden?
Niet de paddenstoel maar het volledige tijdelijk net dient gekeurd bij indienstelling door een erkend organisme.
Bevoegd persoon kan de onderdelen controleren.
Keuring kraan elektriciteitskasten, kraan, … opvragen. Indien de kabels zeer lang zijn werken de differentieel
schakelaar niet, andere . Terloops zekeringskasten mogen enkel geopend door BA4
steigers, wie waakt er over de steiger . wie is bevoegd persoon, via hoofdaannmer via externe …
Hoe worden op een veilige manier de vloerdelen ( gewelven, breedvloerplaten, ..) geplaatst? Vooral de binnenzijde
van het gebouw geeft soms moeilijkheden, aan de buitenzijde kan een gevelsteiger geplaatst worden. Hierin bestaat
enige discussie onder de sprekers,
Mr Macharis : collectief moet, bronaanpak: gewelven moeten dus ook juist gestapeld bij aanvoer
Mr vermeersch: enkel bij plaatsing van het eerst gewelf of breedvloErplaat kunnen PBM’ s gebruik worden (opm:
rondom dient een gevelsteiger geplaatst, bij het plaatsen van de vloerdelen dient een persoonlijke valbeveiliging
gedragen, best wordt aan elke zijde een persoon opgesteld de gewelven kan afpikken ( welfselklem) probleem stelt
zich bij het eerste vloerdeel, rolsteigers met aan één zijde een leuning kunnen een oplossing zijn of PBM.)
Welke liftputbeveiliging is wettelijk toegestaan ( verticaal of horizontaal). Het FOD adviseert de liftkoker per
verdieping dicht te leggen of een steigertrpa in de leiftkoker te plaatsen ( eventueel voldoende opening laten om te
kunnen meten) , bespreken met de liftbouwers.



Wat bij gelijk welke levensbedreigende overtreding, zoals ontbrekende trapleuning? Wat als een aannemer (grote
klant) maandenlang of zelfs jarenlang dezelfde overtreding blijft maken? Is vermelding in coördinatiedagboek/
werfverslag voldoende? Aansprakelijkheid VC Je kan enkel verwittigen, er is een memorie van toelichting (hierin staat
meer info ivm verantwoordelijkheden oa naar de opdrachtgevers
Bij steigers: instructies geven wie over de steiger zal waken (keuren) in welke periode.



….
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Nieuwe groepsverzekering VBVC
Vanaf 1 januari 2018 veranderen wij van verzekeringsmaatschappij en makelaar. Het bestuur heeft hiervoor geruime tijd
onderhandelingen gevoerd met de makelaar alsook met de verzekeringsmaatschappij.
Wat heeft ons hiertoe bewogen?
We kregen als bestuur de mogelijkheid om zelf mee te werken aan de ontwikkeling van de aan ons voorgestelde polis. De
verzekeringsmaatschappij en makelaar willen zoveel mogelijk luisteren naar onze behoeftes alsook problemen die onze
activiteit met zich meebrengt iedere dag opnieuw. Tevens blijft de nieuwe polis steeds aanpasbaar aan onze vragen of
behoeftes. Ook zijn of kunnen andere activiteiten in deze nieuwe polis opgenomen worden.
Deze polis is ook op maat van VBVC gemaakt en enkel voor de leden van VBVC.
Wat is nieuw of verbeterd?
In de nieuwe polis worden momenteel 7 beroepen /activiteiten verzekerd voor dezelfde prijs. Deze beroepen of
activiteiten zijn :
-

Veiligheidscoördinatie,
EPB verslaggeving;
EPC verslaggeving;
Ventilatie verslaggeving;
Luchtdichtheidstester;
Bouwcoördinator;
Rioleringskeurder;

Tevens zijn alle activiteiten die wettelijk worden opgelegd meeverzekerd binnen de 3 maanden na aankondiging hiervan.
De lijst met activiteiten of beroepen kan eveneens op vraag uitgebreid worden per verzekerde of voor de volledige
beroepsvereniging.
Welke waarborgen en verzekerde sommen?
-

Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid (per schadegeval en per verzekeringsjaar) : 2.500.000 €
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating (per schadegeval) : 5.000.000 €
Rechtsbijstand (per schadegeval) : 25.000 €

Tevens zijn er nog enkele bijzondere waarborgen opgenomen in de polis :
-

Kosten voor de wedersamenstelling van dossiers : 250.000€ per schadegeval en verzekeringsjaar
Brand, vuur, rook, ontploffing, water : 1.250.000 € per schadegeval
Accidentele milieuaantasting : 1.250.000 € per schadegeval
Burenhinder, art 544 BW : 1.250.000 € per schadegeval
Tienjarige beroepsaansprakelijkheid : 125.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Alle medevennoten, zelfstandigen, bedienden en dergelijke kunnen mee opgenomen worden in de polis, de tarifering
hiervoor vindt u verder.
Alle verzekerde personen binnen het bedrijf worden op naam opgenomen in deze polis.
de tarifering voor deze groepspolis is als volgt:.





Zaakvoerder van het bedrijf of vennoot binnen het bedrijf: 525 euro per jaar excl kosten ( dus +/- 573,56€ incl)
2de zaakvoerder of vennoot binnen het bedrijf of de vennootschap: 425 euro per jaar
Meewerkende echtgenoot of echtgenote: gratis meeverzekerd
Medewerker in het bedrijf op zelfstandige basis: 425 euro (als 2de aangeslotene) of 525 euro per jaar indien de
zelfstandige buiten de vennootschap nog gerelateerde werken doet
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Voor veiligheidscoördinatoren en andere vermelde beroepen die ingeschreven zijn als bediende: 75 euro per jaar
Voor administratieve bedienden: gratis meeverzekerd

Deze premies zijn exclusief taksen. Taksen bedragen 9,25%
De voorwaarde om van deze polis te genieten is dat alle veiligheidscoördinatoren opgenomen in de polis effectief lid zijn
van onze beroepsvereniging VBVC, dus ook de medevennoten, zelfstandigen als bedienden.
De prijs van het lidmaatschap 2018 blijft ongewijzigd: 140€ vrij van BTW of taksen.
Voor kantoren vanaf 4 veiligheidscoördinatoren voeren we een groepstarief in van 500€ dit voor lidmaatschap 2018.
Zeer belangrijk in dit hele gegeven is dat we steeds zelf een bepalende rol zullen hebben in de inhoud en invulling van de
polis.
Mochten jullie opmerkingen en/of vragen hebben dan zijn deze steeds bespreekbaar voor de verzekeringsmaatschappij
alsook de makelaar.
Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een goede keuze gemaakt hebben en de belangen van VBVC ten volle hebben
behartigd.

ARBEIDSONGEVALLEN, jammer genoeg te veel om allemaal te vermelden
08/10/2017 Bij een arbeidsongeval in Beverst bij Bilzen is een dertiger om het leven gekomen. De man, een dakwerker,
maakte een val van een dak.
13/10/2017 De Oudenaardse burgemeester en zijn stadssecretaris moeten binnenkort verschijnen voor de correctionele
rechtbank in Oudenaarde. De arbeidsauditeur dagvaardt hen voor een arbeidsongeval twee jaar geleden, waarbij een
werknemer van de stad levensgevaarlijk gewond raakte. Volgens de auditeur zijn bij de werkzaamheden de
veiligheidsvoorschriften niet nageleefd.
14/10/2017 Bij een zwaar arbeidsongeval in Blankenberge is een 27-jarige man uit Knokke levensgevaarlijk gewond
geraakt. Het slachtoffer kwam op een bouwwerf onder een zware betonplaat terecht.
15/11/2017 In het centrum van Leuven is een 57-jarige man uit Dilsen-Stokkem zwaargewond geraakt bij een val in een
werfput. Hij viel een viertal meter naar beneden
21/11/2017 Een arbeider is in Drogenbos gewond geraakt toen hij geëlektrocuteerd werd bij werken aan een
middenspanningscabine. Hij raakte bij het uitbreken van beton een stroomkabel van 11.000 volt.
22/11/2017 In Gooik is een arbeider gewond geraakt toen een werfput instortte. Hij en zijn collega’s waren bezig met het
ondergronds brengen van een nieuwe glasvezelkabel en een elektriciteitskabel. Terwijl zijn collega’s met een graafkraan
aan de slag gingen, stond het slachtoffer in een sleuf om aanwijzingen te geven. Op dat moment kwam de opgehoopte
aarde echter naar beneden, waardoor de veertiger tot aan zijn borst gekneld kwam te zitten.
15/12/2017 In Knokke-Heist is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een arbeider, een man van 57 uit Sint-Niklaas, raakte
bedolven onder een berg zandbij het werken in een bouwput toen die gedeeltelijk instortte.
19/12/2017 Een 48-jarige Antwerpenaar is om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Vilvoorde. De veertiger was in
een hoogtewerker lampen aan het vervangen toen die hoogtewerker aangereden werd door een containerkraan. Het
slachtoffer viel uit het mandje van de hoogtewerker zo’n 20 meter naar beneden
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