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Collegae,
In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van
onze beroepsvereniging.

Intro
Agenda 2021-2022
Kort Nieuws
Verzekering

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

Agenda 2021-2022

•

Ledenvergadering in samenwerking met Mr Pieter Bolle FOD
toezicht welzijn regionale directe
Brugge vermoedelijk te Oostkamp

•

Ledenvergadering ivm Juridische
aspecten in samenwerking met
Mevr Sarah Torrekens

•

Ledenvergadering In
samenwerking met onze
verzekeringsmakelaar Wilink

Alle betalende leden worden hiervoor
uitgenodigd.
Niet-leden kunnen zich inschrijven
aan de prijs van het lidmaatschap zij
zijn dan ook automatisch lid van VBVC
in 2021.

Net zoals in onze vorige nieuwsbrief aangehaald, hebben we
gezien Corona, nog geen planning voor de
ledenvergaderingen. Vermoedelijk zal één en ander
verschuiven naar eind dit jaar of volgend jaar. Vandaar dat we
spreken van planning 2021-2022. We hopen nog steeds dat de
voorziene ledenvergaderingen in samenwerking met Mr
Pieter Bolle, FOD Toezicht Welzijn regionale directie Brugge en
de ledenvergadering ivm Juridische aspecten in samenwerking
met Mevr Sarah Torrekens kunnen plaatsvinden.
Er zal ook een ledenvergadering met onze
verzekeringsmakelaar “Wilink” op de planning gezet worden,
dit daar er nogal wat vragen ivm de verzekering, de dekking
en eventueel bijkomende activiteiten zijn.
Daarom in deze nieuwsbrief wat meer over de verzekering

Hopelijk tot binnenkort.
Met vriendelijke groet
Philippe Englebert
Voorzitter VBVC
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Kort Nieuws:
•

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt
uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als
die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de
enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van
maximum 200 m2

•

Bouwunie heeft samen met Ovam en de Confederatie Bouw een Asbestcharter uitgewerkt, in eerste
instantie voor dak- en gevelaannemers. Wie het Asbestcharter ondertekent, engageert zich om asbest op
een correcte, veilige en praktisch haalbare manier te verwijderen en af te voeren. De klant ontvangt een
premie van 8 euro per m2 voor wie de gevel of het dak van zijn of haar woning isoleert en tegelijkertijd het
asbest dat erin zit, laat verwijderen.

•

Het pensioen van zelfstandigen zal voortaan op dezelfde manier berekend worden als dat van
werknemers. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft namelijk het licht op groen gezet om de
zogenoemde correctiecoëfficiënt voor de berekening van het zelfstandigenpensioen af te schaffen.
Concreet wordt vanaf loopbaanjaar 2021 honderd procent van het inkomen van zelfstandigen in rekening
gebracht voor het rustpensioen, het overlevingspensioen en de overgangsuitkeringen die ingaan vanaf 1
januari 2022. Op een volledige loopbaan kan dat enkele honderden euro's per maand extra betekenen.

Verzekering
Voor diegene onder ons die verzekerd zijn via onze beroepsverzekering.
We zijn verzekerd bij Wilink voor oa. de veiligheidscoördinatie bij zowel afbraak- renovatie- nieuwbouw,…
De huidige dekking is 5.000.000, zij die om één of andere reden nog de oude polis hebben zijn verzekerd tot
3.000.000- (dit jaar (2021))
Er is ons bij de opmaak van de polis medegedeeld dat we dit kunnen laten verhogen wanneer in de
aanbesteding van een dossier zou blijken dat dit bedrag te laag is. Dan wordt er voor dit ene dossier een
aparte polis gemaakt soms voor een geringe meerprijs ( enkele kantoren maken hier reeds gebruik van ).
Dit omdat het niet haalbaar is om alle polissen te verhogen tot bv 20.miljoen ( polis zou te duur worden, en
slechts voor sommige gevallen van toepassing).
We hebben volgende hieromtrent van onze makelaar ontvangen:
Naar aanleiding van de jammerlijke gebeurtenissen op Antwerpen Nieuw Zuid zou ik toch graag nog iets onder
de aandacht willen brengen van de VBVC-leden. Momenteel zijn de meeste van jullie leden verzekerd voor een
kapitaal van 5.000.000 euro voor hun beroepsactiviteiten. Echter is het zo dat zeker en vast enkele leden
grotere projecten aanvaarden of toegewezen krijgen. De grotere leden van VBVC vragen ons dan om hun
verzekerde kapitalen uitzonderlijk te verhogen voor deze projecten waarbij ze dan een aangepast certificaat
krijgen voor deze specifieke opdracht dat ze kunnen overmaken aan hun opdrachtgever. Misschien zijn er echter
leden die dit toevallig vergeten en die bijgevolg maar gedekt blijven tot hun verzekerd kapitaal in de polis.
Uiteraard is het ook zo dat als men een werk aanvaarde van bijvoorbeeld 20 miljoen euro het gedeelte van de
veiligheidscoördinator nooit 20 miljoen zal zijn. Maar als we de verzekeringsmaatschappij van het aangenomen
werk op de hoogte brengen dan is er later nooit discussie. Ik ga ervan uit dat het merendeel van de werken
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echter voldoende gedekt zijn met de verzekerde kapitalen in de polis.
Daarom ook de vraag om toch aan de leden misschien te herinneren dat als ze grotere werken toegewezen
krijgen zeker niet te vergeten ons te verwittigen zodat we de maatschappij kunnen inlichten en iedereen met
een gerust hart zijn activiteiten tot een goed einde kan brengen.
Wanneer er een aanbesteding of opdracht is die een grotere verzekeringsdekking nodig heeft dan kan dit
gewoon per mail aangevraagd. Wij zullen dan de verzekeringsmaatschappij vragen om voor dit specifieke
project of voor de aanbesteding het verzekerde kapitaal te verhogen. Tevens leveren wij dat voor dit specifieke
project of aanbesteding een nieuw certificaat af.
Jurgen w
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