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Nieuwsbrief VBVC 

Jaargang 6  2018 – 3  

Collegae, 

 

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van onze 
beroepsvereniging.  
 
Onze laatste ledenvergadering vond plaats op 27 november  ll. te Holliday 
Inn Express te Gent. Op deze ledenvergadering  hielden we een workshop 
ivm met het Veiligheids en gezondheidsplan. Blijkbaar een niet zo eenvoudig 
onderwerp, met stevige discussies tot gevolg. Misschien is het KB  niet zo 
duidelijk. We proberen hier een vervolg aan te breien. 
 
Ondertussen is door het bestuur (lees Olivier)  ook gewerkt aan  een nieuwe 
website, deze is ondertussen online gezet.  Zie www.vbvc.be  
 

 
 
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 

 

• ?? februari: Nieuwjaarsreceptie 

• 7 mei : ledenvergadering 

 

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. 

Voor kantoren vanaf 4 veiligheids-

coördinatoren bedraagt het  

groepstarief 500€., hierbij zijn ze dan 

ook automatisch lid in 2019 van VBVC 

VBVC op facebook : 

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

1745500912345414 
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Kort Nieuws  

 

• De Vlaamse regering schaft per 1 januari 2019 de vereiste beroepsbekwaamheden voor bouwberoepen af. 

• Premie van 7.500 euro voor wie een woning afbreekt en een nieuwe bouwt op plaatsen waar geen 6% btw maar 21% 
btw geldt.  

• Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie zijn ontoereikend. De bouwsector heeft zwaar te lijden onder de deloyale 

concurrentie. Van buitenlandse ondernemingen maar ook van bedrijven en personen die de regels aan hun laars 

lappen of personeel tewerkstellen aan dumpingprijzen. En evengoed van nieuwe fenomenen als bijklussers en 

zogenaamde vriendendiensten. Bouwunie heeft een aantal voostellen. 

• De digitale meter zal pas vanaf 1 juli 2019 geplaatst worden. Het bedrijf dat de aanbesteding van netbeheerder 

Fluvius binnenhaalde, liet immers weten dat het de energiemeters niet tijdig kan leveren. In één beweging staat ook 

de plaatsing van de digitale meter bij mensen met zonnepanelen on hold.  https://www.energiesparen.be/digitale-

meter  

 

Bespreking Ledenvergadering 27 november te Gent ivm het VGP  

 

Inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan gedefinieerd in artikel 3, 6°  

Afdeling I. - Inhoud bedoeld in artikel 27, § 1  

Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat ten minste de volgende elementen :  

1° de beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking ervan;  

Opmerkingen:  

- Fasen uit elkaar trekken – per post bestek  

- art. 2 KB met uitbreiding artikel 26, beschrijving van elk punt – worden ingevuld naargelang het project ( 

18 punten) 

- Ontwerp bouwtechnische kant van het project ( later gebruik) 

- Moeilijk om een planning te ontvangen van bouwdirectie –ontwerp 

- Splitsing van ontwerpfase en verwezenlijking ( 1e deel ontwerp) 

- Ontwerp dient te gebeuren vanaf eerste pennentrek, later kan er geen veiligheidscoördinatie ontwerp 

gebeuren 

- Vb: Branddoorgang ook beschrijven Dus op dit moment kan er nog advies zijn van brandweer. 

Deze vraag dient gesteld te worden door de VC-ontwerp.  

Exploitatie school, is later gebruik dus ook brandweer.  

Discussie dient beschreven te worden.  

Bespreking met brandweer--> wanneer niet toegankelijk ok, maar dient op voorhand besproken te 

worden, dus gewijzigde situatie per fase ( aanpassen VGM-plan) 

Evacuatiewegen aanpassen --> advies van VC.  

Vb: Toegang créche tijdelijk aanpassen. ( coördinatie - ouders verwittigen + organisatie) 

 

2° de beschrijving van de resultaten van de risicoanalyses bedoeld in artikel 3, 6°;  

3.6° “veiligheids- en gezondheidsplan”: document of het geheel van documenten waarvan de inhoud 
beantwoordt aan de bijlage I, deel A, en dat de op basis van risicoanalyses vastgestelde preventiemaatregelen 
bevat ter voorkoming van de risico’s waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden als gevolg van: 

a. de aard van het bouwwerk 

Opmerkingen:  

-   ontwerptechnische ( 1e) advies voor later gebruik  
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-  Uitvoer technische kant ( 2e)– basisprincipes  

 

b. de wederzijdse inwerking van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen die tegelijkertijd op de 
tijdelijke of mobiele bouwplaats aanwezig zijn 

 

c. de opeenvolging van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen op een tijdelijke of mobiele 
bouwplaats wanneer een tussenkomst, na het beëindigen ervan, risico’s laat bestaan voor de andere 
tussenkomende partijen die later zullen tussenkomen 

Opmerkingen: 

- Opmerkingen in ontwerpdossier + laten opnemen in bestek. ( idem voor vorige slide) 

 

d. de wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de site waar 
de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, inzonderheid het openbaar of privaat goederen- of 
personenvervoer, het aanvatten of de voortzetting van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van 
eender welke exploitatie 

Opmerkingen: 

- Buurt – omgeving bv scholen, ziekenhuizen, afvoer materiaal →schade aan wegen.  

- Combinatie werken met uitbating (vb chemisch bedrijf) 

 

e. de uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk; 

Opmerkingen: 

- Bv definitieve leuningen /opstand vaste dakrand ipv levenslijnen.  

 

3 de beschrijving van de preventiemaatregelen bedoeld in artikel 3, 6°. Deze beschrijving omvat: 

 

a. het geheel van de preventieregels en -maatregelen, bedoeld in afdeling III van dit deel, die aangepast zijn aan de 
kenmerken van het bouwwerk en voortvloeien uit de toepassing van de algemene preventieprincipes; 

 

Afdeling III. - Niet limitatieve lijst van preventieregels en -maatregelen bedoeld in afdeling I, eerste lid, 3°, a  

1° de algemene maatregelen betreffende de organisatie van de tijdelijke of mobiele bouwplaats die vastgesteld 

zijn door de opdrachtgever en de bouwdirecties in samenspraak met de coördinator-ontwerp en de coördinator- 

verwezenlijking;  

Opmerkingen: 

- Werfzone: voetpaden, leidingen, tramsporen, toegangen  

- Stabiliteit naburige gebouwen + vraag aannemer hoe hij dit gaat doen.  

- Afbraak gebouw, brokstukken, wanneer uit te voeren.  

- Asbest vooraf af te breken.  

- Wachtzone vrachtwagens ( werfinrichting) + dubbele wachtzone  

- Manier van opstorten  - pomp - kraan / opstelling.  

- Uitgraving hoe ? Damplanken + terrein afgegraven via achterkant. + gebruik brandweg.  

- Trillingen: secanspalenwand , soilmix ?? Toegang machines grootte, aangepast materiaal.  

                   naburige gebouwen --> instortingsgevaar. 

 

2° de algemene maatregelen die voortvloeien uit de verplichtingen die worden opgelegd door de opdrachtgever 

in wiens inrichting activiteiten betreffende een tijdelijke of mobiele bouwplaats worden verricht;  

Opmerkingen: 

- Werken met derden anders dan TMB 
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3° de vereisten die voortvloeien uit de wederzijdse inwerking van de activiteiten inzake gebruik en exploitatie op 

het terrein zelf of in nabijheid van het terrein waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd;  

Opmerkingen : 

- Ondergrond – leidingen  

 

4° de coördinatiemaatregelen die inzonderheid betrekking hebben op :  

- de horizontale, verticale of andere verplaatsingsroutes of -zones of verkeersroutes of -zones;  

- het hanteren van materialen en materieel, in het bijzonder de problemen van de wederzijdse inwerking tussen 

hefwerktuigen op de bouwplaats of in de nabijheid ervan;  

- het beperken van het beroep doen op het manueel hanteren van lasten;  

- de afbakening en inrichting van opslagzones voor verschillende materialen, met name als het om gevaarlijke 

stoffen of producten gaat;  

- de voorwaarden voor het opslaan, verwijderen of afvoeren van aarde, afval, puin en gruis;  

- de voorwaarden voor de verwijdering van gevaarlijke materialen;  

- het installeren en gebruiken van collectieve beschermingsmiddelen en van tijdelijke toegangswegen;  

- het gebruik van de algemene elektrische installatie;  

- de wisselwerking met gebruiksactiviteiten op de site van de bouwplaats, inzonderheid het gebruik van 

gemeenschappelijke stellingen en toegangsmiddelen;  

- de wisselwerking met gebruiks- of exploitatieactiviteiten op de site van de bouwplaats of in de omgeving ervan;  

- het in goede orde houden van de bouwplaats;  

Opmerkingen: 

- Lift + blijven staan tot buitenschil afgewerkt 

- Opslag materiaal  - werfinrichtingsplan  

- Verschillende kranen op naastliggende werven.  

- Grote – massa transporten opgelegd door overheid ( bv niet door dorp) voor schade wegdek  

-  (algemeen)VGP aan te passen tijdens de werken.  

- Mening mr Keppens (FOD A’pen) :aanpassen VGM naar werf : aannemer aanpassen aan vgm-plan.  

- Communicatie is belangrijk  

- Afvoer van puin en grond -- reeds besproken bovenstaand 

- Stofhinder - spuitkanon, doeken …  

- Scheidingen ( muren ) stond los. Apart gebouwd.  

- Opslagzones bespreken 

- Materiaal binnen werfzone stockeren  

- Nutsvoorzieningen in bestaande toestand. ( aparte ruimte met tellers blijft staan, en werden later 

verplaatst) 

- Nutsvoorziening voor de werf apart van bestaande aansluiting om kortsluiting te vermijden.  

- Afvoer van bemaling ( water ) via straat. Milieuvergunning 

 

5° de algemene modaliteiten ter verzekering van het in goede orde en met voldoende bescherming van de 
gezondheid in stand houden van de bouwplaats, inzonderheid de vastgestelde voorschriften en maatregelen tot 
vastlegging van de voorwaarden opdat de lokalen, bestemd voor het personeel op de bouwplaats in 
overeenstemming zouden zijn met de erop toepasselijke voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en 
arbeidsvoorwaarden;  
Opmerkingen: 

- Werfketen – toiletten ( scheiden sexen) godkeuring omwonenden 

- KB arbeidsplaatsen niet van toepassing KB TMB 
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- Risico-analyse opmaken voor plaatsen toiletten ( hoeveel) +werfinrichting 

- Werfinrichting bv douche bij asbestverwijdering, saneringen  

- Ook bewoning op werf, bedden + eetgelegenheid … minimale voorschriften 

 

6° de praktische inlichtingen die specifiek zijn voor de bouwplaats wat betreft de hulpverlening, evacuatie van 

personen, evenals de gemeenschappelijke organisatorische maatregelen die terzake zijn getroffen;  

Opmerkingen  

- ziekenhuis? Niet bij vermelden enkel 112, wat met EHBO-gevallen dan wel.  

- Evacuatie, Adres werf vermelden – GPS coördinaten  - verdieping vermelden, 

- Alarmeren + evacutatie ( bv bij hoogbouw hoe mensen op 20e verwittigen? )  

- Rekening houden expliotant . ( vb eigen brandweer en hulpdiensten) 

- Zonebepaling kraan , niet over geburen draaien met lasten  

 

7° de algemene modaliteiten (tijdstippen, plaatsen, frequentie) voor overleg en samenwerking op de bouwplaats 

tussen de verschillende tussenkomende partijen en desgevallend de exploitanten of beheerders die een activiteit 

uitoefenen op de bouwplaats zelf of in de nabijheid ervan; evenals de algemene regels betreffende het 

verspreiden van informatie, instructies en bevelen aan deze personen en de algemene regels inzake het toezicht 

op de tenuitvoerlegging ervan; 

Opmerkingen: 

- Buurt van nutsleidingen, overleg met nutsmaatschappijen.  

- Coördinatievergadering 

- Verschillende vergaderingen beleggen met verschillende partijen.  

- Bezoeken op dag vergadering , buiten werfvergaderingen ook.  

- Afspraken rond ramen ; hoe worden deze naar binnengebracht  ( grote glaspartijen) 

- Liftgeleiders zelfde problematiek  

- Inhaalplatformen of terrassen.  

- Kuisen ramen hoe ?  

- Eisen EPB verslaggever: zonnepanelen technieken op dak?  

  

8° de algemene regels (tijdstippen, plaatsen, frequentie) voor samenwerking en overleg op de bouwplaats tussen 

de werkgevers en werknemers evenals deze betreffende de informatie van de werknemers en het verspreiden 

van de instructies die voor hen bestemd zijn.  

Opmerkingen: 

- Onderaannemers – start-werkvergadering → toolbox meer blabla  

- Preventieadvisseur niet van toepassing op de werf.Leidinggevende is belangrijker. Hierarchische lijn van 

toepassing. Discussie verschillende standpunten  

- TRA document  ( niet beschikbaar in ontwerpfase) 

- VC-ontwerp dient dat zelf te weten , uitvoeringswijze voorleggen 

- Andere uitvoeringswijze VC-Verw dient aan VGM plan aan te passen.  

 

 

b. de specifieke maatregelen met betrekking tot de werkzaamheden bedoeld in artikel 26, § 1; 

Opmerkingen: 

- Terugslag naar preventieve maatregelen. 

- Staat niet in wetgeving dat deze lijst in het VGP moet staan.  
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1. Werkzaamheden die de werknemers aan gevaren van bedelving, wegzinken of vallen blootstellen, gevaren die 
bijzonder vergroot worden door de aard van de werkzaamheden of van de toegepaste procédés of door de 
omgeving van de arbeidsplaats of de werken; 

a) Sleuven of putten met een diepte groter dan 1,2m 

b) Nabijheid van drijfzand of slib 

c) Valgevaar van 5m of meer 

2. Blootstelling aan chemische of biologische agentia 

3. Werken met ioniserende straling 

4. Werken in nabijheid van hoogspanningslijnen of –kabels of van leidingen onder een inwendige druk van 15 bar of 
meer 

5. Risico op verdrinking 

6. Ondergrondse werken en tunnelwerken 

7. Werkzaamheden met duikuitrusting 

8. Werkzaamheden onder overdruk 

9. Gebruik van springstoffen 

10. Montage en demontage van geprefabriceerde elementen 
 

c. de instructies voor de tussenkomende partijen 

 

4° de raming van de duur van de verwezenlijking van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar 
plaatsvinden. 

Opmerkingen:  

- Geen planning met dagen maar fasegewijs.( bv op dit moment mag dat niet gebeuren PUR spuiten als er iemand 
anders op de werf aanwezig is. Ook asbest eerst verwijderen)  

 

5° de lijst met de namen en de adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers, vanaf het moment dat 

deze personen bij de bouwplaats betrokken worden;  

6° de naam en het adres van de coördinator-ontwerp;  

7° de naam en het adres van de coördinator-verwezenlijking vanaf het moment van zijn aanstelling. 

  

De inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan wordt aangepast in functie van de volgende elementen :  

1° in voorkomend geval, de wijzigingen in verband met de uitvoeringsmodaliteiten, overeengekomen tussen de 

tussenkomende partijen, waarvan de weerslag op het welzijn bij het werk dezelfde waarborgen biedt als de oorspronkelijk 

in het plan voorziene uitvoeringsmodaliteiten;  

2° in voorkomend geval, de opmerkingen van de tussenkomende partijen aan wie de elementen uit het veiligheids- en 

gezondheidsplan, die hen aanbelangen, zijn overgemaakt;  

3° de stand van de werken;  

4° het identificeren van onvoorziene risico's of onvoldoende onderkende gevaren;  

5° het optreden of het vertrek van tussenkomende partijen;  

6° de eventueel aan het ontwerp of de werken aangebrachte wijzigingen.  
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ARBEIDSONGEVALLEN 

 

20/11/2018: Twee arbeiders uit Erpe-Mere zijn zwaargewond geraakt bij een ontploffing in het seinhuis van Infrabel in 

Brugge. Volgens de eerste vaststellingen viel een gasfles op de grond, waarna er een enorme schokgolf door het gebouw 

ging.  

 

22/11/2018: Bij een arbeidsongeval is in Maaseik een Roemeense arbeider om het leven gekomen. De man was aan het 

werk aan een hangar en viel tijdens die werken 6m naar beneden. 

 

22/11/2018: Een 46-jarige arbeider is twaalf meter naar beneden gevallen van een hoogtewerker bij de opbouw van de 

schaatspiste op de Groenplaats in Antwerpen. De man vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. 

 

22/11/2018: Op de bouwwerf van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in de Oude Dorpsstraat te Beveren heeft 

zich een ernstig arbeidsongeval voorgedaan. Een pas gemetste muur op de eerste verdieping van het gebouw in aanbouw 

viel om en kwam enkele meters lager op twee arbeiders terecht. Beide slachtoffers werden bedolven onder de stenen. 

Eén van hen raakte zwaargewond. De tweede kwam er met lichte verwondingen vanaf. 

 

23/11/2018: Een arbeider is door een glazen dak gezakt. Hij is op een glazen dak gaan staan, waarschijnlijk zonder te 

weten dat hij op glas stond. In de trappenhal eronder is hij ongeveer vier meter naar beneden gevallen op de trap. Hij was 

nog bij bewustzijn en kon zelf naar de ambulance stappen.”  
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