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Nieuwsbrief VBVC 

Jaargang 9  2019 – 1 

Collegae, 

 

In deze eerste nieuwsbrief voor 2019 vindt u opnieuw de stand van zaken 
van onze beroepsvereniging.  
 

In de vorige nieuwsbrief hadden we het al over de 10 jarige aansprakelijkheid 

wet, echter nu blijkt dat de veiligheidscoördinatoren  hier niet onder vallen ,  

echter is een tweede nieuwe wet ivm de verplichte verzekering van de 

burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dus dit item nog even kort in deze 

nieuwsbrief  

 
Verder gaan we even dieper in op een arbeidsongeval bij het dragen van 
handschoenen bij een betonzaag. Echter dit is ook van toepassing op andere  
aangedreven machines.  
 
Verder ook wat kort nieuws en als laatste punt traditiegetrouw een blik op 
de recentelijke arbeidsongevallen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet  

Philippe Englebert 

Voorzitter VBVC 
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Agenda  2019 

 

• 7 mei : ledenvergadering Sloop 

beheer 

• September: vermoedelijk 

Brandweer 

• December: Vermoedelijk FOD 

Brugge 

 

Alle betalende leden worden hiervoor 

uitgenodigd. 

Niet-leden kunnen zich inschrijven 

aan de prijs van hetlidmaatschap ze 

zijn dan ook automatisch lid in 2019 

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
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Kort Nieuws  

 

• Vlaamse regering krijgt er de betonstop niet door. De bedoeling van de betonstop is om in Vlaanderen vanaf 2040 

geen nieuwe open ruimte meer aan te snijden 

• Bouwsector steekt drugscriminelen handje toe. Witwassers verzamelen  illegaal drugsgeld en sluizen het door naar 

malafide bouwbedrijven.  Die gebruiken dat geld om clandestiene werkkrachten cash uit te betalen. De eigenaars 

delen de opbrengst van het bouwproject niet rechtstreeks met de drugscriminelen, maar gaan een stap verder: ter 

compensatie kopen ze  er (voornamelijk) in China producten mee, zoals bijvoorbeeld plastic jasjes. Die worden per 

container naar Antwerpen verscheept en komen hier terecht in winkels die onder controle staan van die 

drugscriminelen. Het cocaïnegeld is witgewassen en kan worden gebruikt voor investeringen in vastgoed, de aankoop 

van luxewagens, juwelen, enzovoort. (bron: de Standaard) 

 

verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid  en 10 jarige aansprakelijkheid of wet Peeters 

1. 10 jarige aansprakelijkheid of wet Peeters  

Wat betekent de wet Peeters? 

Bij de definitieve of voorlopige oplevering worden de werken aanvaard door de bouwheer. De wet Breyne bepaalt dat 
vanaf dat ogenblik de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect begint te lopen. Nu is er een uitbreiding 
op deze wet gekomen, namelijk de wet Peeters. Hierdoor zijn er meerdere partijen verplicht om dergelijke verzekering te 
nemen, aangezien zij ook een belangrijke rol spelen in het bouwproces. 

Het doel van de verzekering is enerzijds de discriminatie met de al bestaande verzekeringsplicht van architecten 
wegnemen en anderzijds de consument (bouwheer of koper) beter te beschermen. 

De wet Peeters geldt voor alle stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd na 1 juli 2018 én waarbij er een verplichte 
tussenkomst van architect is. 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
https://www.dewaele.com/nl/advies/voorlopige-en-definitieve-oplevering
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Voor wie geldt die aansprakelijkheid? 

• Architecten en hun aangestelden blijven uiteraard verzekeringsplichtig voor ontwerpfouten of fouten door 
gebrekkig toezicht. Dit geldt echter niet voor binnenhuisarchitecten bij decoratieve opdrachten 

• Aannemers en onderaannemers die betrokken zijn bij de gesloten ruwbouw kunnen aangesproken worden bij 
uitvoeringsfouten. Voorbeelden hiervan zijn de dakdekker, plaatser van ramen en deuren… 

• Bouwpromotor-aannemer: de bouwpromotor die ook voor de uitvoering van de werken instaat, is 
verantwoordelijk van het ontwerp tot de oplevering en wordt dus verwacht om alles goed op te volgen. De 
bouwpromotor die enkel intellectueel werk doet, valt hier buiten. 

• Andere dienstverleners in de bouwsector: studiebureaus, veiligheidsingenieurs (veiligheidscoördinatoren vallen 
hier niet onder) 

Waarvoor geldt de tienjarige aansprakelijkheid? 

Deze verzekering is van toepassing voor alle dragende elementen die bijdragen tot de stabiliteit en de soliditeit van een 
gebouw en alle andere elementen die erin zijn geïntegreerd of er deel van uitmaken (bijvoorbeeld trappen, 
scheidingswanden, ingebouwde leidingen) en anderzijds de elementen die het gebouw wind- en waterdicht maken. 

De verzekering is echter niet van toepassing op werken van bv. binnenschilderwerk, vloerbekleding, enzovoort. 

2. Verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid   

In de bouwsector zijn talrijke dienstverleners actief zoals architecten, studiebureaus, energiedeskundigen en 
veiligheidscoördinatoren. Een aantal daarvan moeten nu al over een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 
beschikken. Bij architecten is dat wettelijk verplicht, bij sommige andere beroepen is dat via deontologische codes 
geregeld. 

Veel van die dienstverleners zagen hun rol de afgelopen decennia groeien. De vraag naar hoe hun aansprakelijkheid wordt 
geregeld, klinkt daardoor luider. Ministers Peeters en Ducarme voeren nu een verplichte burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering in voor alle dienstverleners van intellectuele aard in de bouwsector. 

De verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering zal er voor zorgen dat consumenten beter beschermd worden. Als 
er problemen rijzen als gevolg van de adviezen van dienstverleners, zal de consument daarvoor vergoed worden. 

Indicatieve lijst met dienstverleners in de bouwsector die diensten van hoofdzakelijk immateriële aard verrichten. 

•     01. Architect 

•     02. Landmeter-expert 

•     03. Veiligheids –en Gezondheidscoördinator 

•     04. Ingenieurs 

•     05. Studiebureaus (externe) 

•     06. Project Managers 

•     07. Quantity Surveyors 

•     08. Auditeurs 

•     09. Energie-certificateurs 

•     10. Interieurarchitecten 

•     11. Landmeter 

•     12. Raadgevend Ingenieur 

•     13. Controlebureau 

•     14. Landschapsarchitect 

 
Dekking :De verzekering heeft betrekking op elke vorm van onroerende werken, of het nu gaat om de bouw van een huis, 
een ander gebouw, een brug of een weg. 

Om fraude te vermijden, worden overschrijdingen van het budget of fouten in de kostenberekening, uitgesloten van de 
verzekering. 

Zie: http://www.krispeeters.be/sites/default/files/20180427_PB_Aansprakelijkheid_bouwactoren.pdf 

 

 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
http://www.krispeeters.be/sites/default/files/20180427_PB_Aansprakelijkheid_bouwactoren.pdf
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PBM 

Enige tijd terug hadden we een vraag  over het gebruik van handschoenen bij bv  haakse slijpers. Sommige 

veiligheidsinstructies van de fabrikant verplichten het gebruik van robuuste , bij voorkeur lederen, handschoenen bij 

gebruik van  aangedreven machines. Echter onlangs gebeurde en een ongeval waarbij vingers afgerukt werden bij gebruik  

van een betonzaag. 

Vraag van Pieter aan de fabrikant (Stihl): 

… Ik merk in jullie handleidingen van vb. betonzagen dat jullie aanraden om robuuste handschoenen, vb leder, te dragen. 

Nochtans vergroot je hiermee de kans dat de handschoen en hand zo in de machine getrokken wordt. Ik heb bij 1 van de 

arbeiders al meegemaakt dat hij zo zijn vingers is kwijtgespeeld: zijn handschoen werd gegrepen en van zijn hand 

getrokken. In zijn stevige lederen handschoen zaten nog 2 vingers, die gewoon afgerukt werden. Indien hij geen 

handschoen had gedragen, waren zijn verwondingen mogelijk kleiner geweest. 

Uit een reactie van een fabrikant:  

Zoals zonet besproken aan telefoon, is het dragen van handschoenen bij gebruik van onze machines in het kader van 

absorptie van trillingen ter voorkoming van White-Knuckle Syndrome ( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vibration_white_finger ). 

 Al onze kettingzagen, doorslijpers, etc. zijn zodanig ontworpen dat ze bediend moeten worden met 2 handen (zoals 

uitvoerig beschreven in de handleiding), één hand rond de gashendel en één hand rond de draagbeugel. Als men de 

machine correct en zoals omschreven in de handleiding bediend, kan er geen contact ontstaan met het snijdend 

onderdeel van de machine, vanzelfsprekend kan ik geen advies geven voor het gebruik van tafelzagen e.d. 

In handleiding Metabo zaagmachine: Verplichte PBM’s: oog- en oorbescherming. Handschoenen verplicht bij vervangen 

van zaagblad.  

Het dragen van handschoenen biedt natuurlijk oa. wel bescherming tegen rondvliegende deeltjes.  

Dus eerst en vooral dient zoals altijd de handleiding van de producent  geraadpleegd, die bepaald wanneer wel ( of niet) 

bepaalde PBM’s dienen aangewend. Daarenboven is het mijn inziens de taak van de Preventieadviseur hieromtrent 

onderzoek en advies  te geven bij de bestelling en ingebruikname. 

ARBEIDSONGEVALLEN 

 

Kop uit laatste nieuws: Vorig jaar zijn in ons land 139 mensen gestorven door een arbeidsongeval. Dat is elke twee 

werkdagen een dodelijk slachtoffer. In 2018 stierven in totaal 139 mensen door een arbeidsongeval. Van deze slachtoffers 

kwamen 80 mensen om het leven bij een arbeidsongeval op de werkvloer. Nog eens 59 mensen stierven in een ongeluk op 

weg naar of van het werk. Bovendien zijn er dagelijks gemiddeld zowat 85 mensen die een handicap en blijvende 

arbeidsongeschiktheid oplopen bij een werkongeval. 

18/03/2018: Arbeider uit Wetteren maakt dodelijke val van 12 meter tijdens werken in Diksmuide. Twee arbeiders 

maakten tijdens afbraakwerken een val van 12 meter nadat ze geraakt werden door de brokstukken van een instortend 

gewelf bij het wegschieten van gevelstenen vanuit een hoogtewerker. 

08/03/2019:  In Sint-Jans-Molenbeek zijn vrijdagmiddag twee arbeiders gewond geraakt bij een arbeidsongeval. De twee 

mannen, die op een werf aan het werk waren, kwamen onder een zware metalen pyloon terecht. Ze liepen daarbij 

verwondingen op aan de benen en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze verkeerden evenwel niet in levensgevaar. 

27/02/2019: Op een werf in Veldegem is een arbeider in een rioolput gevallen. Hij gleed uit op een ladder en viel vijf 

meter naar beneden. De man werd door het gespecialiseerde klimteam van de brandweer naar boven gehesen en met 

een rugletsel naar het ziekenhuis gevoerd. Hij verkeerde niet in levensgevaar. 

http://www.vbvc.be/
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