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Nieuwsbrief VBVC  2022 – 3 Collegae, 

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van onze 
beroepsvereniging.  
 
Op 22-09-2022 hadden onze algemene vergadering  met aansluitend  

ons jaarlijks leden etentje dit in restaurant “Thooftgerecht” te 

Merelbeke  

Als spreker hadden we één van de ontwikkelaars van onze unieke 
beroepsverzekering uitgenodigd. De belangstelling was groot, het eten 
was lekker en er is stevig nagepraat. 

 

Onze collega  Nico Van den Bossche verlaat na jarenlang steun ons 

bestuur daarom, hebben we op deze vergadering een warme oproep 

gedaan voor kandidaat bestuursleden. Geïnteresseerd? geef ons een 

seintje. 

Zoals u weet dient iedereen die een stelling betreedt hiervoor een 

opleiding gevolgd te hebben. Om hieraan te voldoen zullen we  

vermoedelijk eind dit jaar de  opleiding “module 1 Veilig werken  op 

hoogte” aanbieden. Meer info volgt. 

met vriendelijke groet 

Philippe Englebert 
Voorzitter VBVC 

 

 

 

 

Hopelijk tot binnenkort. 
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veiligheidscoördinatie 

Agenda  2022 

• December 2022:  module 1 

Veilig werken  op hoogte 

 

Agenda  2023 

• Voorjaar 2023:  herhaling  

module 1 Veilig werken  op 

hoogte 

 

 

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 2022. 

VBVC op facebook : 

https://www.facebook.com/VBV

C-1745500912345414 
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 Kort Nieuws: 

• De Confederatie Bouw veranderd  van naam en wordt Embuild , De ‘Em’ staat daarbij voor ‘Empower’ en 
‘Embrace’: versterken en ondersteunen. Waarom dit nieuw merk? Omdat de bouw veranderd is en meer 
dan ooit innovatief en duurzaam is.  

• Het WTCB , wetenschappelijk centrum voor het bouwbedrijf, gaat vanaf nu door het leven als “Buildwise” 

• Nieuwe preventiefiche Constructiv over veiligheidsschoeisel :Op basis van de aard van de uitgevoerde 
activiteiten, wordt opgesomd tegen welke risico’s het aan de werknemers ter beschikking gesteld schoeisel 
moet beschermen. Er wordt ook dieper ingegaan op de normering, markering en eigenschappen van de 
verschillende categorieën schoenen.  

• Op 1 april 2022 trad de cao op de verplichte veiligheidsopleidingen in werking. De overgangsperiode van 6 
maand loopt af op 1 oktober. In dit cao  wordt bepaald  dat alle werknemers van het Paritair Comité 124 
die aan de slag gaan op een werf, een elementaire veiligheidsopleiding van minimum 8 uren moeten 
volgen. Voor bouwplaatsen waar een veiligheidscoördinator verplicht is, moet het om een opleiding VCA-
basisveiligheid of evenwaardig gaan, gevolgd in een erkend opleidingscentrum. Het preventie-instituut 
Constructiv publiceerde inmiddels een niet-limitatieve lijst met 9 gelijkgestelde vormingen. Wie dergelijke 
opleiding volgde of minstens 5 jaar ervaring in de bouw tijdens de laatste 15 jaar kan voorleggen, geniet 
van een vrijstelling. 
Echter: Heel wat bedrijven blijken nog niet in orde hier mee. 

• Het 6% BTW tarief op sloop en renovatie wordt verlengd tot eind 2023 
 

Ledenvergadering 

Onze beroepsverzekering blijkt een schot in de roos. Al heel wat leden zijn via onze beroepsvereniging  

verzekerd. Er zijn ondertussen negen 

beroepsactiviteiten  opgenomen in de 

basispolis  zonder meerprijs. 

o veiligheidscoördinator 

o Energie deskundige ( EPB, EPC, …) 

o Luchtdichtheidsmetingen 

o Rioleringsdeskundige 

o Ventilatiedeskundige 

o Bouwcoördinator  

o Preventieadviseur  

o Plaatsbeschrijvingen 

o Akoestische metingen 

Al andere activiteiten die  wettelijk 

opgelegd worden kunnen besproken worden en eventueel mee opgenomen worden in deze polis. 

 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be


© vbvc                                                     www.vbvc.be info@vbvc.be                              VBVC p/a Raapakkerlos 9890 Baaigem  

verantwoordelijke uitgever : Philippe Englebert voor VBVC 

TMB Overleg  twintig jaar veiligheidscoördinatie : 

Eind 2020 hebben onze collega’s van VCCS aangestuurd op een overleg  dit om: 

o de veiligheidscoördinatie te optimaliseren 

o  voorstellen te formuleren te wijziging van het KB TMB  

o  het oprichten en het oprichten van een beroepsinstituut. 

 

Het overleg werd binnen de VC Bouw geïnitieerd.  
 
Hier namen oa aan deel : 
o Bouwunie 

o Confederatie Bouw  

o Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties,  

o Vertegenwoordigers van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk ‐ FOD 
WASO/SPF ETCS,   

o Vertegenwoordigers van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid ‐ FOD HUA/SPF 
HUT. FOD HUA/SPF HUT , 

o Constructiv als dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector 

o VCCS voor de veiligheidscoördinatoren 

o de architectenverenigingen mee FAB  NAV 

o De organisaties van preventieadviseurs Prebes en Arcop voor het Franstalig landsgedeelte 

o Het Kabinet van de minister van Werk werd de op de hoogte gehouden van het overleg en ontving de 
verslagen en het eindrapport 
 

Er zijn een 4-tal overlegmomenten geweest, helaas werd onze beroepsvereniging  VBVC en onze collega’s van 
BIB-co hier niet op uitgenodigd. 
 
Het TMB overleg is eind 2021 afgerond met een eindverslag. 

Er dient echter nog een bespreking  plaats te vinden binnen de hoge raad voor Preventie en bescherming en 

mogelijks volgt er een aanpassing van het KB.  

 

Onze collega’s van  VCCS  zijn toch zo hoffelijk gewest  om  ons onlangs hiervan op de hoogte te brengen en het 

rapport ivm met  dit overleg  te bespreken. 

 

De hoge raad van preventie heeft   gevraagd aan  VBVC onze opmerkingen te bezorgen ivm dit overleg. 
 

Enkele pijnpunt die onze collega’s blootleggen 

o Laattijdig of ontbrekende aanstelling van de veiligheidscoördinator-ontwerp  veel te weinig betrokken  

o Zin van artikel 30 

o Gebrek aan respons en deelname bij de coördinatiestructuur 

o Complexiteit verschillende types veiligheidscoördinatoren 

o Evolutie van de dienstverlening  , prijszetting ? 

o Certificatie en permanente vorming 

o … 
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Onze collega’s van  VCCS  vragen een aanpassing aan het KB TMB 
o Invoeren van een derde type , Niveau C, voor werken van zeer beperkte omvang  

o Niveau A en B  enkel via Opleiding 

o Verplichte inschrijving van de veiligheidscoördinator bij het instituut van veiligheidscoördinatoren 

o Ontheffing van art  30 , 1° en 2° 

 

Verder vragen ze een oprichting van een beroepsinstituut , onder toezicht van het FOD 
 
Dit instituut heeft als taak: 
o Controle beroepskwalificaties toegang tot het beroep = administratieve certificatie 
o Controle permanente vorming 
 
 
Voor sommige zaken zijn we als VBVC gewonnen, bij enkele zaken stellen we ons echter wat vragen:  
o Zin van een niveau C 
o Geen overgangs- of doorgroeimogelijkheid van niveau B naar A,  niveau A enkel voor  Masters of ander 

opleidingen van het lange type ? 
Moet er nog een onderscheid  bestaan tussen A en B   indien de coördinatiestructuur zelden  toegepast 
wordt? 

o Beroepsinstituut  ok, maar ? 
o We zijn geen vragende  partij van een certificatie, onze opleiding en of examen en ervaring moet 

voldoende zijn om erkend te zijn als veiligheidscoördinator. 
 
U ziet, we moeten hier nog even over nadenken hoe we hierop gaan reageren, in de volgende nieuwsbrief 
houden we u hiervan verderop de hoogte. 
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