
 

 

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

verantwoordelijke uitgever : Philippe Englebert voor VBVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief VBVC 

Jaargang 5  

2017 – 1de kwartaal  

Collegae, 

In deze eerste nieuwsbrief van 2017 vindt u de stand van zaken van onze 

beroepsvereniging en de planning voor 2017.  

Op maandag 13 februari 2017 hadden we onze nieuwjaarsreceptie, dit jaar 

was dit in de vorm van een stadswandeling door Gent onder begeleiding van 

twee deskundige gidsen waarna we onze aanwezige leden trakteerden op 

Gentse stoverij met frietjes in restaurant De Warempel. De afwezigen 

hadden ongelijk. 

Na twee ledenvergaderingen ivm het Postinterventiedossier hebben we onze 

checklist voorgesteld aan de externe dienst welzijn op het werk. In deze 

nieuwbrief vindt u hier meer over. 

Wat wetgeving betreft, in 2017 treedt de nieuwe wetgeving i.v.m. fijnstof en 

de wetgeving i.v.m. slooppuin in voege. U vond deze terug in de vorige 

nieuwsbrief. Enkel om hierop opnieuw aandacht te vestigen vindt u de link 

naar beide wetgevingen terug. 

Verder wens ik ook onze collega Marc Demey te bedanken voor zijn 

jarenlange inzet binnen ons bestuur. 

Als laatste punt opnieuw een blik op de recentelijke arbeidsongevallen. 

 

Met vriendelijke groet Philippe Englebert 

Voorzitter VBVC 
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Agenda  2017 

 

• Dinsdag 16 mei 2017: Algemene vergadering bijscholing rond “stofpreventie – stofemissie” te Oostkamp 

• Woensdag 20 september 2017: voordracht door dhr Tom Vermeersch van de externe dienst Toezicht op het 

Welzijn op het Werk Directie Oost-Vlaanderen, locatie: vermoedelijk te Gent. 

• Donderdag 7 december: bijscholing ivm asbest, locatie vermoedelijk te Zwijndrecht 

•  

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. 

 

VBVC op facebook : 

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

1745500912345414 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414
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Post interventiedossier 
 
Onze VBVC postinterventiedossier checklist hebben we enige tijd terug doorgestuurd naar het FOD externe dienst 
Toezicht op het Welzijn op het Werk. We zijn door dhr Tom Vermeersch van de externe dienst uitgenodigd om dit te 
bespreken en onze opbouw is goed bevonden. Het resultaat is dan ook eindelijk door onze leden te downloaden op de 
ledenpagina van onze website  www.vbvc.be  
Een korte toelichting: deze lijst is opgebouwd volgens de 7 punten in bijlage C uit het KB tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen. 
Het is geen volledige opsomming van alles wat in het PID moet, er zullen steeds zaken ontbreken. Maar deze lijst bevat de 
basis ingrediënten voor een onderbouwd PID. De cuisson of finishing touch laten we aan elke veiligheidscoördinator zelf 
over. 
Nogmaals voor alle duidelijkheid: het PID maakt deel uit van de vier coördinatie instrumenten bepaald in het KB tijdelijke 
en mobiele bouwplaatsen. Dit KB is een uitvoeringsbesluit van de Welzijnswet. De Welzijnswet en dus ook al zijn 
uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op alle werkgevers, werknemers en gelijkgestelden.  
Het KB is niet bedoeld voor de uiteindelijke gebruiker van het bouwwerk. Het PID is dus GEEN as-build dossier voor de 
gebruiker met handleidingen en dergelijke. U bent natuurlijke vrij om al deze informatie wel hieronder thuis te brengen. 
 

 
 
 
Herhaling wetgeving: 

 

Nieuwe regels om fijn stof bij bouwwerken te beperken : Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, 

sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden.  Zie : http://do.vlaanderen.be/nieuwe-regels-

om-fijn-stof-van-bouwwerken-te-beperken  

 

Nieuwe wetgeving voor slooppuin : Voor sloop- en afbraakwerken gelden heel wat regels. Vanaf midden 2017 komt hier 
de scheiding van puin met een laag en hoog milieurisicoprofiel bij.  
Zie ook : http://www.tracimat.be  
 
 
 

http://www.vbvc.be/
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http://do.vlaanderen.be/nieuwe-regels-om-fijn-stof-van-bouwwerken-te-beperken
http://do.vlaanderen.be/nieuwe-regels-om-fijn-stof-van-bouwwerken-te-beperken
http://www.tracimat.be/
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Bestuur VBVC: 
 
Onze collega Marc Demey heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt zijn professionele loopbaan als 
veiligheidscoördinator bij de firma Eastman – Taminco te Gent.  
Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid van onze beroepsvereniging.   
Zijn plaats binnen ons bestuur wordt ingevuld door dhr Pieter Marchand  veiligheidscoördinator niveau  A en 
preventieadviseur niveau  1. Pieter is werkzaam bij de firma V.E.T.O. en partners.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Marc Demey                              Pieter Marchand 
 
 
   
Arbeidsongevallen 
 
27/02/2017 In Kortrijk is een werknemer van het bedrijf Koraton om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. 
Koraton is een producent van betonnen liggers die gegoten worden in een metalen matrijs. Omdat er een probleem was 
met zo'n matrijs, werd het loodzware stuk metaal opgetild. Het slachtoffer inspecteerde de onderzijde om te zien wat er 
mis was, maar plots kwam de matrijs naar beneden. De man werd daarbij verpletterd. Alle hulp kwam te laat. 
 
21/02/2017 Bij een arbeidsongeval in de fabriek van Flanders Bakery Group-La Lorraine te Oostende is een 31-jarige man 
om het leven gekomen. De man viel door een gat in een dak zo'n vijf meter naar beneden bij het installeren van een 
ventilatiesysteem op het dak. 
 
31/01/2017 Een 22-jarige man is om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Brusselse Ravensteinstraat waar de 
voormalige gebouwen van BNP Paribas Fortis worden afgebroken. Bij die werken stortte een muur in en één van de 
arbeiders raakte bedolven onder het puin en stierf.
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