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Nieuwsbrief VBVC  2020 – 1 Collegae, 

 

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

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief  zijn we ondertussen  het jaar 

2020 ingedoken, dus bij deze een welgemeend veilig  2020 gewenst van het 

ganse team. 

Wat hebben we gehad, op 20 februari hadden we het ondertussen 

traditioneel geworden Nieuwjaars etentje, dit jaar was dit in de artisanale 

brouwerij “Fort Lapin” te Brugge. Hier hebben we na de  interessante 

rondleiding over het brouwen van artisanaal  bier genoten van  de 

huisgemaakte stoverij  en frietjes. 

Ter verduidelijking de naam komt van de krijgsman die het  fort ten noorden 

van Brugge lieten  bouwen in de 17de eeuw om Brugge te beschermen.  

Mr Bolle  hoofd  van het Toezicht op het Welzijn op het Werk Directie West-

Vlaanderen zal  in de maand  mei  voor ons spreken en een stand van zaken 

geven, dit zal plaats vinden in Hotel van Der Valk te Oostkamp 

Mr Danny van Overmeire van Constructiv zal de  ledenvergadering verzorgen  

in de maand september. Hij zal een uiteenzetting  geven over de  wettelijke 

vereisten ivm de bouwplaatsinrichting. Vermoedelijk zal dit door gaan In 

Hotel Serwir te Sint_Niklaas.  

Tot slot voor dit jaar  staat  een uiteenzetting over de juridische aspecten 

gepland, dit zal verzorgd  worden door advocate mevr Sarrah Torrekens. 

Vermoedelijk zal dit door gaan In Hotel Holliday Inn express te Gent  

Het is natuurlijk nog steeds zo dat u als lid steeds een voorstel kan doen om 

een vraag  of onderwerp op een ledenvergadering  te behandelen. We 

zoeken dan zoals steeds deskundig  advies. 

 
 
Met vriendelijke groet  

Philippe Englebert 

Voorzitter VBVC 
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Agenda  2020 

 

• Februari  : Nieuwjaarsreceptie 

• Mei : Ledenvergadering te 

Oostkamp  in samenwerking met 

het FOD toezicht welzijn 

regionale directe Brugge 

• September: Ledenvergadering te 

Sint-Niklaas  in samenwerking 

met het constructive ivm 

bouwplaatsinrichting 

• September: Ledenvergadering te 

Gent in samenwerking met mevr 

Sarah Torrekens gespecialiseerd 

in bouwrecht en veiligheids-

coördinatie  

 

Alle betalende leden worden hiervoor 

uitgenodigd. 

Niet-leden kunnen zich inschrijven 

aan de prijs van het lidmaatschap ze 

zijn dan ook automatisch lid in 2019 

van VBVC. 

VBVC op facebook : 

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

1745500912345414 
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Kort Nieuws  

 

Nieuwe versie 4.0 van het Standaardbestek administratieve bepalingen met up to date bepalingen o.a. de raadpleging van 

het KLIP-portal en de voorkoming van kwartsstof 

In het Standaardbestek administratieve bepalingen, staan de algemene regels neergeschreven voor het indienen van een 

offerte voor een openbare aanbesteding. Maar ook belangrijke verplichtingen voor de aannemers zoals de verzekeringen 

(burgerlijke aansprakelijkheid, alle bouwplaatsrisico's, arbeidsongevallen) en in art. 79 de regels voor de organisatie van 

de bouwplaats. Hieronder vallen de verplichtingen i.v.m. de  raadpleging bij  grondwerken van het Kabel en Leiding 

Informatie Portaal van ondergrondse leidingen (KLIP), de verplichtingen van de Welzijnswet en het KB Tijdelijke of Mobiele 

Bouwplaatsen, de voorzorgsmaatregelen voor kwartsstof, ... 

Het nieuwe Standaardbestek administratieve bepalingen is van toepassing op alle opdrachten vanaf 1 januari 2020. 

 

2 nieuwe Belgische normen ivm. stookinstallaties in gebouwen, respectievelijk groter en kleiner dan 70 kW, in voege 

vanaf 17/9/2019 

• NBN B 61-001:2019 Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal 

vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW; 

• NBN B 61-002:2019 Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp  van stookafdelingen - Totaal nominaal 

vermogen kleiner dan 70 kW. 
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Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau “Bouw” en de Compensatiekas , 

 4/02/2020 Gepubliceerd 13/02/2020  

 

In navolging van de verplichte tienjarige aansprakelijkheids verzekering voor aannemers ( Wet Peeters 1 juli 2018) en de 

verplichte   burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten en andere (intellectuele) dienstverleners (1 

juli 2019)  start de bouwsector een Tariferingsbureau op. 

Dit tariferingsbureau ondersteund  de burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, aannemers en 

veiligheidscoördinatoren. 

Er wordt een Tariferingsbureau “Bouw”, “het Bureau” genoemd, opgericht. Het Bureau beheert o.a. de 10-jarige 

beroepsaansprakelijkheid van aannemers en studiebureaus en vertrouwt deze toe aan een of meerdere 

verzekeringsondernemingen. Daarnaast zijn zij ook een vangnet voor de algemene beroepsaansprakelijkheid voor o.a. 

architecten, landmeters en veiligheidscoördinatoren. 

Zij hebben de opdracht om een verzekering aan te bieden aan de bestuurders die op de 'gewone' markt geen verzekering 

BA meer vinden of er slechts een vinden aan een zeer hoog tarief. 

Indien een dienstverlener uit de bouwsector, zoals een aannemer, een architect of een veiligheidscoördinator een 

aanvraag tot het verkrijgen van een verzekering indient bij het Tariferingsbureau "Bouw"; kan hij dit verkrijgen als hij aan 

een aantal voorwaarden voldoet, zoals het bewijzen van de beroepsbekwaamheid. De belangrijkste voorwaarde is echter 

dat de aanvrager dient te bewijzen dat 3 verzekeraars hun aanvraag tot verzekering hebben verworpen, daartoe dienen 

ze 3 weigeringsbrieven van verzekeringsdekking voor te leggen binnen een periode van 2 maanden. 

Daarnaast wordt er door dit KB ook een Compensatiekas opgericht. Deze Compensatiekas beheert voor het 

Tariferingsbureau ‘Bouw’ de risico’s en vertrouwt ze toe aan de verzekeringsondernemingen. De compensatiekas moet 

een erkenning indienen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). 

Het KB van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de 

bescherming van den titel en van het beroep van architect wordt opgeheven. 

 Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie in het B.S. dit is op 23 februari 2020 
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