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Nieuwsbrief VBVC  2021 – 3 Collegae, 

 

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

Na maanden stilte  hebben we terug hoop  om een ledenvergadering te 

kunnen mogen organiseren , vermoedelijk begin september te Oostkamp. 

Mr Tom Vermeersch zou als Nationaal bouwcoördinator binnen de 

overheidsdienst  Toezicht welzijn op het werk   het nationaal beleid 

toelichten, Mr Bolle, directie hoofd  externe dienst  Toezicht welzijn op het 

West-Vlaanderen,  die tijdelijk gedetacheerd is aan  de taskforce ventilatie 

van het coronacommissariaat zou het hebben over  de binnen luchtkwaliteit 

en de invloed van binnen luchtkwaliteit op het voorkomen van besmetting 

met respiratoire ziekten zoals covid en griep. 

 

Hopelijk kunnen we dit binnenkort bevestigen en de verdere  planning voor 

de ledenvergaderingen 2021-2022 bekendmaken. 

 

 

 

 

Hopelijk tot binnenkort. 
 
Met vriendelijke groet  

Philippe Englebert 

Voorzitter VBVC 

INHOUD 

• Intro 

• Agenda 2021 

• Kort nieuws 

Agenda  2021-20222 

 

• September 2021 

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 ze 

zijn dan ook automatisch lid van VBVC 

in 2021. 

VBVC op facebook : 

https://www.facebook.com/VBVC-

1745500912345414 
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 Kort Nieuws: 

• Nieuwe coronaregels, versoepeling collectief vervoer bouwarbeiders,  mondmasker verplicht en toevoer van verse 
lucht verzekerd. Men houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar, ook bij het in- en uitstappen. Men werkt daarom best 
met vaste plaatsen. Men geeft ook bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen de voertuigen. Het is nodig het 
voertuig te verluchten en regelmatig te reinigen. (10/09/2021) 

• Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk inzake het 
meedelen van de vaccinatiegraad van de onderneming. (24/11/2021 zie  
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