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Nieuwsbrief VBVC 

Jaargang 7  2019 – 3 

Collegae, 

 

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

op 11 september   hadden we onze ledenvergadering bij de brandweer 

Lokeren waar majoor Luc Van de vijver  ons interessante weetjes en verhalen 

opdiste.  

Op 24 oktober ll hadden we een studienamiddag omtrent  prefabbeton, met 

dank aan de firma Willy Naessens, een kort verslag  hiervan in deze 

nieuwsbrief .  

De planning voor 2020 staat nog niet op punt, we proberen  opnieuw  een 

ledenvergadering met het FOD toezicht welzijn te organiseren, maar eerst 

houden we het traditioneel geworden nieuwjaarsetentje. 

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 

 

• Woensdag 11 september: 

Ledenvergadering Brandweer 

Lokeren 

• Oktober 24 : bedrijfsbezoek  Willy 

Naessens 

 

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 

 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414
https://www.facebook.com/VBVC-1745500912345414
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Kort Nieuws  

• Nieuwe AREI gepubliceerd in Belgisch Staatsblad: Het Koninklijk besluit met in bijlage het nieuwe AREI is op 28 

oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het vervangt het huidige AREI en trekt het in vanaf 1 juni 2020.  

 

• Omgevingsvergunning wordt geëvalueerd en vereenvoudigd Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil in 2020 

een globale evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Op basis van 

die evaluatie wordt waar nodig de reglementering bijgestuurd. 

• Radardetectie zorgt voor veiliger bouwplaatsen  . zie : https://www.youtube.com/watch?v=WsI64Oswt18  

 

 

 

Bedrijfsbezoek Willy Naessens  

 

Na jarenlange avondlijke bijscholingen, werd er nu eens ter afwisseling voor gekozen om een bijscholing overdag te 

organiseren. Op 24 oktober werden we tegen de middag verwacht op de hoofdburelen van Willy Naessens. Daar werden 

we hartelijk verwelkomd door preventieadviseur Sarah Van Den Bossche. Na de verzorgde broodjesmaaltijd en een eerste 

kennismaking, werden we door onze gastvrouw rondgeleid in de burelen. Daar konden we volgen hoe een project de 

verschillende stadia doorloopt. Vanaf de commerciële contacten, via de technische uitwerking, tot aan de uiteindelijke 

uitvoering. In elke fase werd reeds nagedacht op welke manier er veilig kon gewerkt worden, met steeds voorkeur tot 

collectieve veiligheid. 

 

Daarna trokken we in kolonne naar een werf, met een klassiek probleem voor een veiligheidscoördinator bij een eerste 

werfbezoek: op de juiste werf terechtkomen. Nadat we opnieuw gegroepeerd waren op de juiste werf van Willy Naessens, 

werden we verder rondgeleid op een werf. Niet iedereen heeft al ervaring met werven van loodsen en montagebouw. 

Wat interessant was op dit project, was dat de werf zich in verschillende stadia bevond: een stuk was nog in fundering, 

een gedeelte werd gemonteerd. Wat verder waren ze al aan het dak bezig. En nog wat verder was men al in afwerking. 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be
https://cms.confederatiebouw.be/Nieuws/nieuwe-arei-gepubliceerd-in-belgisch-staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/10/28_1.pdf#Page2
https://www.youtube.com/watch?v=WsI64Oswt18
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Hier werd aangetoond dat er maximaal werd ingezet op collectieve veiligheid. Putten waren afgeschermd, dakranden 

waren beveiligd met leuningen, ook rond de trappen waren er leuningen, onder het toekomstig dak werden valnetten 

gehangen, enz. Wat ook interessant was, was dat de bevestigingspunten voor de dakleuningen bleven zitten. Als men 

binnen zoveel jaar opnieuw een dakleuning zou willen plaatsen, kan men opnieuw gebruik maken van deze aanwezige 

bevestigingspunten. 

 

Na dit boeiend werfbezoek, trokken we naar de derde en laatste locatie: Concreton. In deze productie-eenheid te 

Geraardsbergen worden préfabbalken gemaakt. Deze zowel voor eigen gebruik door Willy Naessens, maar ook voor 

derden. De langswapening, beugels en andere elementen worden per balk voorbereid en verzameld. Nadat de 

wapeningskorven klaar zijn, wordt een eerste kwaliteitscontrole uitgevoerd. Daarna wordt er bekist en beton gegoten. 

Eens de balk ontkist is, gebeurt er nog finishing touch en afsluitend een tweede kwaliteitscontrole. Ook hier steeds met de 

nodige aandacht voor veiligheid. Er wordt consequent op gelet dat er niemand onder de hangende lasten komt. De zone 

onder betonkubels of préfabelementen moet steeds leeg zijn. Buiten worden de balken gegroepeerd per vracht en 

vertrekken vanaf daar naar de verschillende werven. 
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ARBEIDSONGEVALLEN 

 

25/11/2019: De 26-jarige arbeider die op 15 november levensgevaarlijk gewond raakte op een bouwwerf in Dorp-Oost in 

Lochristi, is aan zijn verwondingen bezweken. De man was aan het metselen in een liftschacht toen het werfplateau 

waarop hij stond naar beneden kwam. 

 

25/11/2019:  In Bilzen is een zwaar arbeidsongeval gebeurd bij de werken aan de Hospitaalstraat.Daar wordt momenteel 

een nieuw ziekenhuis gebouwd. Over de omstandigheden bestaat nog onduidelijkheid, maar een zware balk viel plots 

naar beneden van de constructie. Het gewicht kwam op de voet terecht van een man. 

 

23/10/2019: Bij een arbeidsongeval op een bouwwerf in de Marktstraat in Izegem is een Poolse bouwvakker gewond 

geraakt. Bij een val op een van de verdiepingen van de bouwwerf liep hij daarbij verwondingen aan het hoofd op. 

http://www.vbvc.be/
mailto:info@vbvc.be

