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Agenda 2018

•

Dinsdag 8 mei (Antwerpen)
toelichting door het FOD ivm
met de nieuwe campagne en
elektrische risico’s

•
•

Woensdag 12 september
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.
Voor kantoren vanaf 4 veiligheidscoördinatoren voeren we een
groepstarief in van 500€, dit voor
lidmaatschap 2018.

Collegae,
In deze eerste nieuwsbrief van 2018 vindt u opnieuw de stand van zaken van
onze beroepsvereniging.
Onze laatste ledenvergadering, lees nieuwjaarsreceptie, vond plaats op 6
februari ll. in het 3Square business park te Gent. Na de welkom-drink lichtte
Mr Jurgen Waeytens nog even onze nieuwe groepsverzekering toe, waarna
we mochten aanschuiven aan de feestdis waar ons een heus driegangenmenu geserveerd. Te weten dat dit voor onze leden steeds gratis is hadden
de 30 aanwezigen gelijk en de afwezigen weeral eens ongelijk.
Verder in deze nieuwbrief mijn reactie op de opleiding van de confederatie
bouw “OPSTELLEN VAN EEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IN DE
BOUWSECTOR” voor de aannemer. Het is al iets te veel benadrukt dat er
slechts één veiligheid en gezondheidsplan is, dit van de VC.
Onze collega Eddy de Baere heeft een vraag gesteld aan het FOD i.v.m.
graafwerken in de nabijheid van ondergrondse HS-kabels. Het deskundig
antwoord wou hij met ons delen.
Onze collega’s van VCCS hebben de idee het oprichten van een
veiligheidsinstituut. Ze hebben ons hiervoor enige tijd terug uitgenodigd om
samen met hen hierover de brainstormen. We zijn op deze uitnodiging
ingegaan en hebben hieromtrent al een eerste verkennend gesprek gehad.
De idee is echter nog te vaag om in deze nieuwsbrief verder op in te gaan.
We spelen opnieuw met de idee om een leidraad te maken bij het opstellen
van een veiligheids- en gezondheidsplan. Dit is eigenlijk een tweede poging,
jaren terug hebben we dit al eens ondernomen maar de visies lagen zo ver
uit elkaar dat dit en stille dood gestorven is. Echter na het succes van het
opstellen van de PID checklist gaan we er van uit dat deze tweede poging de
goede keer zal zijn. We gaan dit opnieuw doen als teamwerk op een
ledenvergadering.
Verder ook wat kort nieuws en als laatste punt traditiegetrouw een blik op
de recentelijke arbeidsongevallen .
Met vriendelijke groet Philippe Englebert
Voorzitter VBVC
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Kort Nieuws
•

De Arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk, directie Antwerpen) zal een lokale campagne organiseren om te
onderzoeken of er coördinatie is tussen de verschillende aannemers die actief zijn op de werven van
vastgoedontwikkelaars. De regionale directies van TWW Oost-Vlaanderen en TWW West-Vlaanderen sluiten zich aan
bij deze campagne. Op onze eerstkomende ledenvergadering wordt dit door de FOD toegelicht.

•

De Federale Overheidsdienst WASO afdeling Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) organiseert in mei een 5daagse inspectieronde, er wordt op de werven gecheckt op het naleven van de geldende veiligheidsnormen en
welzijnswetgeving. Meer info op de website van de Confederatie bouw
http://www.confederatiebouw.be/oostvlaanderen/agenda/agendadetails.aspx?no_reference=06017575

•

Asbest gevonden in make-up (28/3/2018), op te nemen in asbestinventaris ?
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180328_03434442

OPSTELLEN VAN EEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IN DE BOUWSECTOR voor de aannemers.
Onze collega’s van Confederatie Bouw organiseren opnieuw opleidingen “OPSTELLEN VAN EEN VEILIGHEIDS- EN
GEZONDHEIDSPLAN IN DE BOUWSECTOR” voor de aannemer.
http://www.confederatiebouw.be/uploads/OPLEIDINGEN/V%20-%20Opstellen%20van%20een%20veiligheids%20en%20gezondheidsplan%20in%20de%20bouwsector.pdf
We hebben hierop gereageerd in een mail aan de Confederatie Bouw:
Beste,
Al enige tijd proberen we deze malaise aan te kaarten. Er is slecht één veiligheid- en gezondheidsplan, ditgene dat de
veiligheidscoördinator (VC) opstelt.
Hierin beschrijft (kort door de bocht) de VC wat er op de bepaalde bouwplaats dient te gebeuren qua veiligheid.
De vc vraagt aan de aannemer GEEN risico-analyse of veiligheidsplannen op.
In artikel 30 van KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is bepaald welke documenten de aannemer dient te bezorgen. Dit
is de werkwijze en een afzonderlijke prijsberekening . Letterlijk staat er.
Art. 30.
De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en gezondheidsplan deel zou uitmaken van, al naargelang het
geval, het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten en daarin als een afzonderlijk en als dusdanig betiteld deel
wordt opgenomen.
Opdat de maatregelen vastgesteld in het veiligheids- en gezondheidsplan daadwerkelijk zouden kunnen toegepast worden bij de
uitvoering van de werken, zorgt hij ervoor dat:
1° de kandidaten bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin zij beschrijven
op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan;
2° de kandidaten bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan
bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen;
3° de coördinator-ontwerp zijn taak, bedoeld in de artikelen 4sexies, 5°, en 11, 4° kan volbrengen.
De opdrachtgevers van de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarop de bepalingen van artikel 29 van toepassing zijn, zijn van de
toepassing van dit artikel vrijgesteld
Andere documenten worden niet gevraagd.

© vbvc
www.vbvc.be info@vbvc.be
verantwoordelijke uitgever : Philippe Englebert voor VBVC

VBVC p/a Raapakkerlos 9890 Baaigem

In het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem dienen er risicoanalyses, jaaractieplanen en dergelijk door de
preventie adviseur van de aannemer opgemaakt te worden, dit is echter een ander wetgeving en staat los van de
veiligheidscoördinatie.
Mag ik u dan ook verzoeken, de naam van de opleiding en de inhoud van deze opleiding af te stemmen op de wetgeving kb
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen dd. 2001 en zijn aanpassingen of op de algemene beginselen van de welzijnswet
waarin het preventiebeleid beschreven staat(( KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk (KB Beleid, Codex, titel I, hfst. 3)). Het KB Beleid introduceert het concept
‘dynamisch risicobeheersingsysteem’. Het verplicht de werkgevers hun preventiebeleid op systematische wijze te plannen
in hun ondernemingen.
De Hoofdadviseur Sociaal Departement van Confederatie Bouw heeft beantwoord dit recht te zetten.
Noot: bij de VCA certificering voor aannemers is er sprake van een VGM -systeem (Veiligheid, gezondheid en milieu)

Graafwerk in de nabijheid van ondergrondse HS-kabels.
1.

Ondergrondse kabels maken deel uit van een elektrische installatie, in dit geval het transmissie- of
distributienetwerk. Specifieke voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen in art. 192.02 van het AREI.

2.

Graafwerkzaamheden in de omgeving van een elektrische installatie vallen onder art. 266.02.1.2 ‘niet-elektrische
werkzaamheden’

3.

Deze werkzaamheden gaan uiteraard ook gepaard met een elektriciteitsrisico (behalve indien voldoende ver van
elektrische installatie, zie punt 7)

4.

De personen die graafwerkzaamheden in de nabijheid van ondergrondse kabels uitvoeren, dienen specifieke en
gedetailleerde instructies te krijgen van hun werkgever. Deze omvatten ook de veiligheidsmaatregelen van de
beheerder van de leiding. Afhankelijk van de aard van de werken kunnen deze instructies betrekking hebben op
het herkennen van de specifieke signalisatie, het lokaliseren van de ondergrondse kabels, het graven van
peilputten of sonderingen en het gebruik van machines of mechanische gereedschap nabij ondergrondse
leidingen. In die zin zijn de uitvoerders van dergelijke graafwerken te beschouwen als ‘gewaarschuwden’ (BA4).

5.

Ook in de codex over het welzijn op het werk is opgenomen in art. III.2-18 dat de werkgever de nodige
maatregelen treft opdat alleen werknemers die daartoe de nodige bekwaamheid bezitten, belast worden met het
gebruik van, de uitbating van en de werkzaamheden aan elektrische installaties of delen ervan die een risico van
elektriciteit kunnen opleveren. De bekwaamheid van personen die gekenmerkt wordt door de code BA 4 of BA 5
wordt door de werkgever aan de werknemers toegekend overeenkomstig artikel 47 van het AREI.

6.

Het is dus aan de werkgever om een bevoegdheidsverklaring op te stellen overeenkomstig de bepalingen van art.
47 van het AREI voor de werknemers die graafwerkzaamheden uitvoeren in de nabijheid van ondergrondse
elektrische kabels.

7.

Bovenstaande redenering geldt voor graafwerkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van ondergrondse
kabels. Indien men na het raadplegen van de plannen en het lokaliseren van de ondergrondse kabels,
graafwerkzaamheden uitvoert op ruime afstand van ondergrondse kabels, is er geen BA4-bevoegdheid
noodzakelijk. Art.266.02.1 van het AREI bepaalt dat onder werkzaamheden dient begrepen te worden elke vorm
van werkzaamheden die met een elektriciteitsgevaar gepaard gaan. Indien men voldoende ver van de
ondergrondse kabels werkt, zodat er geen gevaar is, is art. 266 niet van toepassing. Het AREI bevat geen
grenswaarde voor het bepalen van deze voldoende verre afstand. Dit is een feitenkwestie waar de werkgever via
een risicoanalyse zelf over oordeelt.

Met dank aan Eddy en dhr Niels Vangeel, Attaché Afdeling van het toezicht op de chemische risico's Algemene Directie
Toezicht op het Welzijn op het Werk FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
VBVC heeft mr Vangeel op de komende ledenvergadering uitgenodigd als spreker.
© vbvc
www.vbvc.be info@vbvc.be
verantwoordelijke uitgever : Philippe Englebert voor VBVC

VBVC p/a Raapakkerlos 9890 Baaigem

ARBEIDSONGEVALLEN
16/02/2018: Een 41-jarige man is om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Antwerpen. De man kwam ten val bij
werken aan de ramen van een schoolgebouw.
17/02/2018: In het Antwerpse district Hoboken is zaterdag een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een
arbeidsongeval aan de Antwerpsesteenweg. De man viel van een stelling naar beneden. Het slachtoffer is in kritieke
toestand afgevoerd naar het ziekenhuis
23/02/2018: Een bouwvakker is zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval op een werf langs de Albert I-promenade in
Oostende. Volgens de eerste vaststellingen zijn er panelen die hingen aan de werfkraan verschoven en enkele meters
lager op het been van de bouwvakker terechtgekomen. De man liep een zware enkelbreuk op en moest geëvacueerd
worden. Omdat het slachtoffer in een bouwput van zo’n vijf meter diep lag, was het geen evidente interventie.
28/02/2018 Een 39-jarige man uit Houtave is om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Zedelgem. Hij viel er uit een
hoogtewerker toen hij een boom aan het snoeien was.
08/03/2018 Een man uit Turnhout is om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval in Leuven. Hij was er een
stelling aan het opbouwen toen hij van 15 meter hoogte naar beneden viel.
19/03/2018: Een 50-jarige man is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval in de Hoogstraat in Lokeren. Hij
was samen met zijn collega een vloer aan het leggen op een zolder van een nieuwbouw toen hij ten val kwam. Hij is
inmiddels overleden.
21/03/2018: Een arbeider is woensdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op een bouwwerf in de
Nieuwpoortsesteenweg te Oostende . Bij het plaatsen van een vloerplaat brak een onderliggende muur af, waardoor de
man zwaar ten val kwam en op het dak van een aanpalende woning terechtkwam.
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