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Nieuwsbrief VBVC  2020 – 4 Collegae, 

 

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

Na lang overleg  is de ledenvergadering in samenwerking met Constructive, 

mist wat uitstel toch kunnen doorgaan. Deze vond plaats op woensdag 28 

oktober te Holiday Inn Express Gent. Mr Dany van Overmeire, Adviseur 

welzijn onderhield ons over de bouwplaats inrichting. 

De ledenvergadering in samenwerking met Mr Pieter Bolle FOD toezicht 

welzijn regionale directe Brugge en de ledenvergadering ivm Juridische 

aspecten in samenwerking met Mevr sarah Torrekens zijn geannuleerd  en 

worden  ( hopelijk )uitgesteld tot een latere datum 2021. 

Vermoedelijk zal ons traditioneel  geworden nieuwsjaarsetentje   uitgesteld 

worden, We zoeken een alternatief. 

 

 

Hopelijk kunen we binnenkort  een planning voor de ledenvergaderingen 

2021 bekendmaken 

 

Hopelijk tot binnenkort. 
 
Met vriendelijke groet  

Philippe Englebert 

Voorzitter VBVC 

INHOUD 

• Intro 

• Agenda 2020 

• Ledenvergadering ivm de 

bouwplaatsinrichting in 

samenwerking met Constructive 

Agenda  2020 

 

• Oktober: Ledenvergadering te 

Sint-Niklaas  in samenwerking 

met het constructive ivm 

bouwplaatsinrichting 

• december: Geannuleerd 

Ledenvergadering te Gent in 

samenwerking met mevr Sarah 

Torrekens gespecialiseerd in 

bouwrecht en veiligheids-

coördinatie  

 

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 
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 Kort Nieuws: 

• Affiches met preventiemaatregelen COVID-19 in 12 verschillende talen zijn beschikbaar via de website van 
Confederatie bouw  zie : https://cms.confederatiebouw.be/Nieuws/affiches-met-preventiemaatregelen-covid-19-nu-
beschikbaar-in-12-verschillende-talen  

• Iedere onderneming moet COVID-contactpersoon bekendmaken met oog op betere contact tracing 

Ledenvergadering:  

Donderdagavond 28 okt, 19.00 uur, een 25 tal leden zijn  ingeschreven voor de ledenvergadering  rond 

bouwplaatsinrichting. Rond 19.30 uur  met een man of 16 kunnen we eindelijk van start gaan. 

Mr Danny van Ovemeire  licht ons toe een bouwplaats zou moeten ingericht worden.  

Enkele aandachtspunten: 

• Er mag geen verschil gemaakt worden tussen kleine en grote werven , elke bouwvakker heeft recht op een goed 

ingerichte veilige werf 

• De werf dient afgesloten, doch de toegang  dient duidelijk te zijn en er dient een duidelijke  voldoende brede vrije 

strook te zijn tot aan de werf ( of het gebouw) die doorgang toelaat voor noodsituaties, denk bv aan ziekenvervoer. 

• De hygiëne op de werf is sowieso een heikel punt, met covid wordt dit nog moeilijker.  

• Er is discussie over stromend water , is dit water aangesloten op de nutsleiding of kan dit een voorraadvat  of 

dergelijke zijn.  

• Op elke werf dienen de nodige toiletten aanwezig te zijn ( wc’s 1 per 15 werknemers , ...) chemische toiletten (dixie, 

toi-toi, …) tellen hier niet in mee, deze kunnen bijkomend geplaats worden. 

• Randafscherming in alle vormen en formaten, opgelet  het FOD toezicht welzijn eist gevelsteigers rondom in vele 

gevallen. 

• Opstellingen van materiaal, materieel in de nabijheid van bouwputten en sleuven, hou voldoende afstand, hou 

rekening met hellingshoek. 

• Hou rekening met de beschikbare plaats ( opstelling kraan, materiaal opslag,…) 

• Opslag van materiaal  en materieel, laden en lossen, opslaan (  ook bovenop de materiaal keet, dit kan in bepaalde 

gevallen,…), opslag (gevaarlijke) stoffen (recipiënten) , … 

• Bij uitvoering van de werken zo weinig mogelijk overlast veroorzaken ( stof, lawaai, vervuiling, …) 

• Verlichting van de bouwplaats ( zowel buiten als binnen het gebouw) 

• Aanpaste signalisatie op af aan de werf 

 

• Sociale voorzieningen (zie CAO van 10/03/2016 “ humanisering van de arbeid” en KB TMB 25/01/2001) 

• …. 

De VC heeft hier een belangrijke taak in: 

• Grondige studie van de uit te voeren werken EN duidelijk overzicht van de betrokken aannemers  

• In het VG-plan moeten de inplantingen en toegangsmogelijkheden van de sociale voorzieningen zijn opgenomen door 

de veiligheidscoördinator 

http://www.vbvc.be/
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• de sociale voorzieningen dienen te worden ingericht vooraleer de werken op de bouwplaats worden aangevat 

• praktische, schriftelijke afspraken maken met alle betrokken partijen (aannemers, opdrachtgever, architect i.f.v. de 

plaatsing, gebruik en onderhoud van de sociale voorzieningen vanaf het begin en tot op het einde van de werken op 

de bouwplaats! 

• …. 

Conclusie : dit alles leidt tot een werf die veiliger is, waar alles vlotter  verloopt en tijdswinst  leidt tot kosten besparing. 
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