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Nieuwsbrief VBVC 

Jaargang 4  

2016 – 3de kwartaal  

Collegae, 

 

Dit kwartaal ook weinig nieuws onder de Belgische zon, alweer iets te veel 

arbeidsongevallen en  geen vermeldenswaardige  wetgeving althans wat 

onze job als veiligheidscoördinator aanbelangt.  

Volgens Knack en Le Soir  zijn twee op de drie bouwbedrijven niet in orde 

met de sociale wetgeving, het gaat hem dan vooral om  bedrijven die 

werknemers vanuit het buitenland in België tewerk stellen maar geen 

sociale zekerheid  hiervoor betalen. 

Op donderdag 15 september 2016 hadden we onze derde 

ledenvergadering bij Condor Safety te Menen. Ondanks de beperkte 

opkomst bleek dit toch een zeer interessante avond waar we het één en 

ander aan de lijve mochten ondervinden, althans volgens de getuigenis 

van onze collega Marc Demey. De volledige presentatie  is ter beschikking 

voor onze leden.  

Onze beroepsvereniging VBVC is ook  voor de zittijd 2017-2022 

vertegenwoordigd in de Hoge raad voor zelfstandigen en KMO. Opnieuw 

zal Bart Tavernier en ikzelf onze belangen (proberen) verdedigen.  De 

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad. 

Zijn opdracht is overleggen met alle erkende beroeps- en 

interprofessionele organisaties, adviseren aan de betrokken Ministers én 

vertegenwoordigen binnen andere beheers- of raadgevende organen . 

met vriendelijke groet Philippe Englebert 

Voorzitter VBVC 
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Agenda 2016 

 Maandag 22 februari : algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie  in de Rodenbach  brouwerij te Roeselare 

 Woensdag 18 mei : Ledenvergadering “ juridische aspecten bij de veiligheidscoördinatie” te Oosterzele 

 Donderdag 15 september: Ledenvergadering : opleiding  bij Condor Safety te Ieper 

 Dinsdag 13 december : Ledenvergadering 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 face book : 

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

1745500912345414 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
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Verslag : Ledenvergadering in Menen bij Condor Safety. – donderdag 15 

september 2016 

Na een warm onthaal werden we toegesproken door de bestuurder van het 

bedrijf : 

Het bedrijf Condor Safety  kende zijn oorsprong in het aanleveren van 

gereedschap voor boomzagers en houthakkers en is verder gegroeid naar 

persoonlijke beschermingsmiddelen mede op vraag van en  voor deze 

doelgroep.  

Door toe doen van gevaarlijke werksituaties en het meedenken naar veilige 

oplossingen  heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een volwaardige partner 

met kennis van zaken in deze materie. 

Niet alleen tuinbouwers en houthakkers maar ook de bouwnijverheid heeft 

de weg gevonden naar Condor Safety. 

Als gevolg van de aanhoudende vraag naar specifieke beschermingsmiddelen 

en uiteindelijk naar hulpverlening en rescue  zowel in de sport- als de 

beroepsaktiviteit heeft men een opleidingscentrum gebouwd waar simulaties 

worden opgezet en waar zelfs brandweerkorpsen hun opleidingen en 

bijscholingen kunnen organiseren . 

Met die ervaren kennis van Condor Safety hebben wij die avond ruimschoots 

kennis kunnen maken zowel met theorie als met praktijk. Na een 

professionele uiteenzetting werd de theorie aan de praktijk getoetst : 

In de theorie waren de ‘ headlines ‘ : 

*de beveiligingsmethodes waar de nadruk werd gelegd op de 

werkpositioneringen en de antival 

*de tijdelijke en mobiele levenslijnen 

*de vaste en mobiele ankerpunten 

*het gebruik van gepaste veiligheidshelmen 

*de noodevacuaties 

 

De ‘ workshop’ werd beleefd in de indrukwekkende hall van het 

opleidingscentrum 

Kwamen aan bod  :   

*veiligheidsharnassen zelf maar eens aantrekken  

*een reddingssituatie vanop een stelling  ( was voor de durvers onder ons !!) 

*praktijkvoorbeelden van  verplaatsbare ankerpunten op hellende daken 

* het zelf opstellen van een mobiel ankerpunt van binnen een gebouw 

 

De avond werd gebruikelijk afgesloten met lekkere belegde broodjes en een 

streekbier aangeboden 

door de gastvrouw van de firma tijdens de nababbel met de lesgevers. 

Een toch wat ongewone maar boeiende en leerzame avond. 

 

Marc Demey 

 

 ( op de website vind u de catalogus www.condorsafety.be) 
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SafetySnapper - mobiele App voor veiligheidsverslagen 

  

De tijd die veiligheidscoördinatoren verliezen bij het opmaken 

van veiligheidsverslagen is vaak enorm. Daarom ontwikkelde het 

SafetySnapper team enkele jaren terug een applicatie voor 

Vlaams veiligheidscoördinatoren die met dit probleem 

worstelen. 

In plaats van alles met pen en papier te noteren en achteraf in 

Word uit te typen en foto’s manueel in te voegen, kunnen 

veiligheidscoördinatoren via deze app alles opslaan ter plaatse: 

aflopen van checklijsten, nemen van foto’s, aanduiden van 

verantwoordelijken, registreren van aanwezigheden, … Via één 

druk op de knop wordt al deze informatie opgeladen naar een 

online account, waar de automatisch gegenereerde verslagen klaar staan om eventueel verder te bewerken en te 

verzenden. 

Momenteel maken in Vlaanderen reeds meer dan 200 veiligheidscoördinatoren en preventie-adviseurs gebruik van deze 

App. Instappen kan reeds aan €19/maand via http://safetysnapper.com/ " 

 

AANBIEDING ENKEL VOOR VBVC LEDEN:  

Elk VBVC lid , zowel  nieuw als bestaand, krijgt 5% korting op de abonnementsprijs.  

 

 

Twee op de drie gecontroleerde bouwbedrijven waren vorig jaar niet in orde met de sociale wetgeving. Dat schrijft Le 

Soir.  

De inbreuken gebeurden vooral met buitenlandse werknemers, die hier mogen werken, maar sociale bijdragen in eigen 

land moeten betalen. 

"De grote meerderheid van de fraudegevallen heeft te maken met formulier A1", klinkt het op het kabinet van 

staatssecretaris voor Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD). Dat is het formulier dat werknemers toelaat om 

elders in Europa te werken, maar sociale bijdragen in eigen land te betalen. 

"Deze toelatingen worden in bepaalde landen uitgedeeld als snoepjes. Het is vandaag zeer moeilijk om te verifiëren of de 

sociale bijdragen van de werknemers die in België werken wel echt worden betaald", aldus de staatssecretaris. 

"Er verdwijnen enorm veel Belgische banen in de bouwsector. We zijn echter een van de grootste sectoren qua 

arbeidskrachten: elk jaar schenken we bijna 21 miljard euro aan de schatkist, of 11 procent van de totale inkomsten van 

die schatkist", klinkt het bij Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, die meldt dat sinds 

2012 19.000 banen geschrapt zijn, en dan er nog eens 45.000 worden bedreigd. 

"Onze bouwsector heeft het inderdaad moeilijk omdat ze oneerlijke concurrentie ondervindt van malafide bedrijven die 

hier mensen buiten alle regels om tewerkstellen aan 2 of 3 euro per uur, die geen sociale bijdragen betalen en in eigen 

land gebruikmaken van het systeem van schijnzelfstandigheid", geeft staatssecretaris De Backer toe. 

Hij is dan ook van plan om extra controles uit te voeren. "Het is nodig om echt op de bouwwerven zelf na te gaan of men 

de regels volgt. Ik wil eerlijke concurrentie en daarom stuur ik 100 extra inspecteurs op pad om ervoor te zorgen dat 

buitenlandse ondernemingen ook de regels volgen." 

 
 
Bron : de redactie  11/07/2016
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Arbeidsongevallen: 

04/10/2016 :  Bij het bedrijf E2MS in de Melkerijstraat in Schoten is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een 

werknemer was bezig met een kraan goederen te laden en lossen aan een vrachtwagen. Op een bepaald moment kwam 

de man gekneld te zitten en kon niet bevrijd worden. Hij overleed ter plaatse 

06/09/2016 : Bij de afbraak van een reuzenrad in Nieuwpoort is vanochtend een 28-jarige arbeider zwaargewond 

geraakt. De afbraakwerken waren ongeveer halverwege toen het reuzenrad kantelde. Een 28-jarige Nederlander viel een 

viertal meter naar beneden en kwam twee meter boven de grond gekneld te zitten in de metalen constructie. De 

brandweer had ongeveer een kwartier nodig om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Ze kreeg hierbij de 

hulp van paracommando's die toevallig in de buurt op oefening waren. 

25/08/2016 : Een 48-jarige aannemer uit Kortemark was klusjes aan het uitvoeren op het platte dak van een huis met 

twee verdiepingen. Wellicht misrekende hij zich en viel hij plots naar beneden, 9 meter diep. Omdat de man een 

eenmanszaak runde stuurde de arbeidsinspectie geen controleur langs. 

02/08/2016  Een 25-jarige man die in de Korte Stuivenbergstraat in Antwerpen van een stelling viel en levensgevaarlijk 

gewond raakte, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De man was 

met twee collega's werken aan het uitvoeren aan een woning en viel om een nog onbekende oorzaak van de tweede 

verdieping naar beneden. Het onderzoek loopt nog, maar vooralsnog wordt uitgegaan van een ongeval. 

06/07/2016 In Kortrijk is bij het lossen van een lading aarde, vlakbij Kortrijk Xpo, verkeerd gelopen. Een vrachtwagen van 

het bedrijf Cnockaert uit Wervik reed zo dicht mogelijk tegen een werfput op een plek waar Aquafin rioleringsbuizen legt 

voor een betere waterbeheersing. Nadat de chauffeur zijn laadbak in kipstand had gezet, helde de aanhangwagen over. 

Het gevaarte kantelde, een groot deel van de lading aarde werd eruit gekatapulteerd. Niemand raakte gewond maar de 

schade aan vrachtwagen en laadbak is groot. 

08/07/2016 : zwaar arbeidsongeval in de Luipaardstraat in Stasegem bij Harelbeke.Een werknemer van een 

bouwmaterialenfirma, die zijn lading aan het lossen was, raakte gekneld tussen de grijparm van zijn vrachtwagen en de 

lading. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.   

01/07/2016 Man (54) zwaargewond na val met hoogtewerker Vrijdagmorgen omstreeks 05.45 uur is in de Bronstraat in 

de Limburgse gemeente Wellen een 54-jarige man bij een arbeidsongeval zwaargewond geraakt toen zijn hoogtewerker 

door een wegverzakking kantelde. De hoogtewerker begon te kantelen toen de betonnen ondergrond inzakte. De man 

uit Wanze werd uit de cabine gekatapulteerd en kwam zwaar ten val. Daarbij geraakte hij ernstig maar niet 

levensgevaarlijk gewond.  

 

BRON : HLN 
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