
© vbvc                                                     www.vbvc.be info@vbvc.be                              VBVC p/a Raapakkerlos 9890 Baaigem  

verantwoordelijke uitgever : Philippe Englebert voor VBVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief VBVC 

Jaargang 6  2018 – 2  

Collegae, 

 

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw de stand van zaken van onze 
beroepsvereniging.  
 
Onze laatste ledenvergadering vond plaats op 10 oktober ll. in de gebouwen 
van onze verzekeraar Wilink te Antwerpen. Op deze ledenvergadering  
hadden we sprekers van het FOD uitgenodigd. Er is opnieuw één en ander 
bijgebracht en zoals altijd hadden de afwezigen weeral eens ongelijk. 
 
De heren van het FOD hadden het respectievelijk over Elektrische risico’s op 
de bouwplaats en in het bijzonder bij graafwerken en over de lokale 
campagne van de provincie Antwerpen. Deze laatste ivm het onderzoek of er 
coördinatie is tussen de verschillende aannemers die actief zijn op de werven 
van vastgoedontwikkelaars. De regionale directies van TWW Oost-
Vlaanderen en TWW West-Vlaanderen sloten zich aan bij deze campagne. 
 
Aansluitend op deze campagne een voorstel van Pieter om de architecten en 
misschien ook de andere betrokken partijen nog even te wijzen op hun taken 
binnen de veiligheidscoördinatie  
 
In onze volgende vergadering proberen we opnieuw de draad op te pikken 
van onze eerder poging een leidraad te maken bij het opstellen van een 
veiligheids- en gezondheidsplan. We gaan dit opnieuw doen als teamwerk op 
de ledenvergadering. Dit net zoals de workshop ivm het PID van enkele jaren 
terug. Indien nodig wordt er hier omtrent een tweede sessie georganiseerd. 
 
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  2018 

 

• Dinsdag 27 november 

Workshop VGP te Holiday Inn 

Gent 

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 Arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk, directie Antwerpen) zal een lokale campagne organiseren om te 

onderzoeken of er coördinatie is tussen de verschillende aannemers die actief zijn op de werven van 

vastgoedontwikkelaars. De regionale directies van TWW Oost-Vlaanderen en TWW West-Vlaanderen sluiten zich aan 

bij deze campagne. Wegens succes wordt deze campagne ook in 2019 verdergezet 

• 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector. Ondernemingen in de bouwsector kregen vanaf 1 juli 2018 te maken 

met een nieuwe wetgeving. Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (ook 

veiligheidscoördinatoren) zullen vanaf dan mogelijk verplicht worden om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering 

af te sluiten.  (De bouwpromotor is erin geslaagd de dans te ontspringen en is niet onderworpen aan de nieuwe 

wettelijke verzekeringsplicht.) De 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering is verplicht wanneer: 

o Het betreft werken aan gebouwen, of intellectuele prestaties die ermee verband houden. 

o Het betreft gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. 

o Het betreft werken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. 

Wie via VBVC  verzekerd is ( nieuwe polis 2019) is hier automatisch mee in orde. 

• Gesjoemel in de bouw, ook door Steden en Huisvestigingsmaatschappijen.   
 

Bespreking Ledenvergadering 10 oktober ll. te Antwerpen  

 

Derde keer, goede keer: eindelijk zijn we in Antwerpen geraakt! Ondanks de file aan de Kennedytunnel raakten een 14-tal 
leden toch in Antwerpen. Plaats van ontvangst de burelen van Wilink, onze groepsverzekeraar, aan de Frankrijklei te 
Antwerpen.  
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Eerst was er natuurlijk het voorwoord door onze voorzitter die de opgedaagde leden en de sprekers verwelkomde.  
  
  

 
  
De eerste spreker was Dhr. Niels Van Geel, inspecteur FOD WASO Antwerpen, Afdeling toezicht Chemische risico's.  
  
De voordracht van Dhr. Van Geel bestond uit twee onderdelen: Chemische en Elektrische risico's. Van het eerste 
onderdeel Elektrische risico's had Dhr. Van Geel de punten genomen die betrekking hadden op tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen. De risico's werden gestaafd aan de hand van gebeurde ongevallen op bouwwerven.  
  
Er werden verschillende topics behandeld, namelijk  

Graafwerkzaamheden  
Afbraak/sloopwerken  
Coördinatie bij werken aan elektrische installaties, specifiek aan-en afsluiten, tijdelijk buiten werking stellen. 
Herstructurering AREI  
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De tweede spreker van de avond was Dhr. Ir. Werner Keppens,  Directiehoofd a.i. Toezicht op het Welzijn op het Werk 
Directie Antwerpen  
  
Het onderwerp van de voordracht van Dhr. Keppens was: Lokale campagne veiligheidscoördinatie bij 
vastgoedontwikkelaars.  
  

 
  
 We stelden wel vast dat de meningen van de inspecteurs uit Antwerpen verschilden met deze van Oost-Vlaanderen.  De 
voorgestelde aanpassingen aan het veiligheidsplan in functie van de werf fronsten toch wel enkele wenkbrauwen.  
  
Zoals gewoonlijk werd de avond afgesloten met een drankje en broodjes aangeboden door Wilink, waarvoor dank, en 
kunnen we alleen besluiten dat de afwezigen opnieuw ongelijk hadden.  
  
Olivier Declercq 

 

Verantwoordelijkheid opdrachtgever-promotor-bouwheer, … 

 
Ik vermoed dat elke veiligheidscoördinator, af en toe, regelmatig of misschien wel altijd met volgend probleem kampt. Als 

VC maken we opmerkingen ivm.   Bepaalde zaken die in gebrek blijven. Maar iets te vaak is de reactie van deze andere 

partijen Nihil. Ze vergeten dat ze hier ook een grote verantwoordelijkheid hebben. In het bijzonder de architect, ongeacht 

of deze nu wel of niet belast is met de aanstelling van de veiligheidscoördinator.  

De architect is steeds belast met de controle op de uitvoering van de werken. Nl: “Wanneer de opdrachten van de 

bouwdirectie belast met het ontwerp of van de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering geheel of gedeeltelijk 

worden uitgeoefend door een architect, bedoeld bij de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het 

beroep van architect, is deze architect ertoe gehouden de verplichtingen die krachtens deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten 

worden opgelegd aan deze bouwdirecties na te leven.” 

Het gebeurt regelmatig, en dit niet alleen bij bouwpromotoren, dat de architect in praktijk enkel instaat  voor het 

bouwaanvraagdossier. Echter wettelijk dient er dan een architect aangesteld voor de opvolging van de werken. Indien dit niet  

gebeurd is blijft de eerst aangestelde architect  verantwoordelijk, ongeacht  het contract deze met de bouwheer hieromtrent 

heeft . 

Wat de andere partijen betreft: hier is de welzijnswet nog steeds van toepassing: Alle personen op enigerlei wijze betrokken 

zijn bij de verplichtingen in verband met werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats passen de algemene 

preventiebeginselen toe, dit in overeenstemming met de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Ons bestuurslid Pieter oppert het idee om aan de architecten volgende brief te richten. 

http://www.vbvc.be/
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Op de volgende ledenvergadering kunnen we dit eens bespreken. 

 

 

 

ARBEIDSONGEVALLEN 

 

22/03/2018: Een 50-jarige man is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval in de Hoogstraat in Lokeren. Hij 

was samen met zijn collega een vloer aan het leggen op een zolder van een nieuwbouw toen hij ten val kwam. 

 

03/04/2018: Een arbeider op een werf in Doornik is dinsdagochtend geraakt door een kraan die elektriciteitspalen aan het 

weghalen was. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. 

http://www.vbvc.be/
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13/04/2018: Een Arbeider valt 2,5 meter lager door dakvenster, bij het uitvoeren van dakwerken. De man raakte 

lichtgewond aan de rug en arm.  

 

27/04/2018: Een 57-jarige man viel vier meter tijdens werken aan een ruwbouwwoning te Gistel. De man verkeert niet in 

levensgevaar. 

 

02/05/2018: Een schrijnwerker uit Hasselt is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval in het Vlaams-

Brabantse Kortenberg. Hij viel in een nieuwbouwwoning van een trapladder en kwam zeer ongelukkig op zijn hoofd 

terecht.  

 

25/05/2018: Een 67-jarige man uit Bree is om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Aarschot. Door een nog 

onbekende oorzaak is hij onder een prefabwand terechtgekomen.  

 

28/05/2018: Tijdens gevelwerken aan een woning in Kuringen bij Hasselt is een bouwkraan omgevallen. De kraan zakte 

met één steunpoot door de septische put op de oprit, kantelde daardoor en belandde gedeeltelijk op de stelling en op de 

te renoveren woning. Op de stelling raakte een arbeider lichtgewond, en ook de kraanmachinist is in shock afgevoerd 

 

30/05/2018: Een arbeider uit Schoten sterft bij graafwerken in Marke waar kabelsleuven onder de Leie werden getrokken 

met een grondboor.  

 

05/06/2018: Bij de bouw van een residentie te Erpe-Mere, raakte een bouwvakker zwaargewond. Een betonnen kolom 

brak af en belandde op de voet en het onderbeen van een arbeider.  

 

15/06/2018: Bij een arbeidsongeval op een windmolenpark in aanbouw is een onderhoudstechnicus met zijn arm vast 

komen te zitten. Het lichaamsdeel van de 38-jarige Brit kon niet meer gered worden 

 

27/06/2018: Drie arbeiders zijn gewond geraakt op een bouwwerf in Sint-Katelijne-Waver. De mannen waren bezig met 

beton te gieten voor de aanbouw van een serre. Bij de werken kwam de arm van de betonpomp iets te dicht in de buurt 

van een hoogspanningslijn. De elektriciteit sloeg over en drie mannen die in de buurt stonden werden getroffen. Een man 

raakte zwaar verbrand. 

 

30/06/2018: Een arbeider heeft zware brandwonden opgelopen op de bouwwerf van een appartementencomplex in 

Oevel (Westerlo). Het slachtoffer werd tijdens slijpwerken getroffen door een steekvlam.  

 

16/08/2018: Een 25-jarige jongeman is dinsdag zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval te Mechelen. De man viel 

enkele verdiepingen naar beneden op een bouwwerf bij het plaatsen van verwarming en elektriciteit. 

 

30/08/2018: Een 38-jarige man kwam terecht onder de kraanarm van een gekantelde vrachtwagen en was op slag dood.  

 

07/09/2018: Op een bouwwerf te Mere is een dakwerker zwaargewond nadat zijn ladder bij werken aan een nok onderuit 

schoof. 

 

15/10/2018: Een arbeider zwaargewond nadat hij hoogspanningskabel raakt met zijn drilboor, hij is zwaar verbrand. 
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