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en aan de Deurganckdoksluis

De Federatie van algemene Bouw-
aannemers, De Unie van aannemers van 
Spoorwegwerken, de Federatie 
van Ontwikkelaars-Woningbouwers en de 
industriebouw. 

leden van :

EDITO            2014 : Overgangsjaar …

Beste Confraters, Beste Leden, 

Gunstige weersomstandigheden, het einde 
van de financiële crisis maar ook van de 
langdurige interne politieke crisis in België,... 
Deze verschillende positieve elementen 
lieten ons vermoeden en hopen dat we de 
grootste moeilijkheden over het algemeen 
achter de rug hadden.  De bouwsector 
heeft de goede en slechte tijden overleefd, 
niet met grote triomf maar zonder al te veel 
kleerscheuren… Vandaag maken we ons 
zorgen om verschillende redenen.

Buitenlandse arbeidskrachten
er wordt weliswaar al jaren een beroep ge-
daan op arbeidskrachten uit het buitenland, 
maar we kunnen niet anders dan vaststellen 
dat hun aantal - de afgelopen maanden - 
aanzienlijk stijgt. Hoe kan het ook anders 
als, in navolging van de praktijk van de 
laagste bieder bij aanbestedingen, archi-
tecten en overheden deze evolutie zonder 
slag of stoot opnemen in hun  begrotingsra-
mingen?  Welke gevolgen zal deze evolutie 
hebben voor de knowhow van de Belgische 
bouwsector?  Kunnen we terecht over een 
evolutie spreken? Of moeten we eerder 
vrezen voor een onherroepelijk verlies aan 
kennis en dus aan vooruitzichten voor onze 
maatschappij? Wie zal het zeggen... Het is 
hoe dan ook aan de volgende Regeringen, 
of zelfs aan europa, om antwoorden aan 
te reiken op deze evolutie, die ons sociaal 
model in het gedrang brengt en veel aan-
nemers kwetsbaar maakt.  Zal de algemene 
aanneming er anders uitzien in 2020...?  
Dat thema wens ik de komende maanden 
samen met u te analyseren. 

Politieke en budgettaire context 
België klom uit zijn lange politieke crisis 
in 2011, maar de definitieve gevolgen hier-
van voor de begroting zijn nog niet goed 

gekend. Hoe zal de overheid morgen nog 
kunnen investeren? met welke middelen in 
het kader van de zesde Staatshervorming?  
Daarvoor is het voorzichtig wachten op de 
akkoorden van de Federale en Regionale 
regeringen. Voor hen is het een prioriteit 
om antwoorden te vinden op deze vragen, 
waarbij de groei tegelijk moet aangezwen-
geld worden. 

Daling van de koopkracht   
Het fenomeen is steeds zichtbaarder... 
Hoe zullen onze jongeren hun woning nog 
kunnen betalen?   Zware fiscaliteit, schaars 
aanbod, te weinig bouwgrond,... kwalen die 
al jaren gekend zijn… en toch is er nog altijd 
geen oplossing in zicht. Wat zullen de gewes-
ten morgen doen om een antwoord te geven 
op deze verschillende problemen in de 
voornoemde context?  Wat zal er gebeuren 
met de geregionaliseerde Woonbonus? Zal 
een sociale BTW voor de woningbouw, wat 
de sector vurig wenst, ondersteund worden 
door het federaal niveau?

Tal van uitdagingen  
allemaal uitdagingen die de volgende rege-
ringen te wachten zullen staan, en waarop 
onze organisatie zich zo goed mogelijk 
tracht voor te bereiden, door het organi-
seren van politieke ontmoetingen op alle 
niveaus, universitaire studies,   debatten... 
alle middelen zijn noodzakelijk om deze 
prioriteiten een centrale plaats te geven in 
de toekomstige meerderheden en om onze 
politieke vertegenwoordigers te sensibili-
seren. Binnen onze Confederatie, zullen de 
FaBa en haar groeperingen (woningbouw, 
industriebouw, spoorwegwerken,...) deze 
moeilijke arbitrages die eraan komen zo 
goed mogelijk proberen te beïnvloeden.  

met collegiale groeten,

Benoît MARCIN, Voorzitter
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Fiscaliteit 
De bouwsector vraagt een sociale btw 
voor de huisvesting
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De sector van de woningbouw vraagt de aandacht van de 
volgende federale regering voor deze belangrijke uitdagingen. 
Volgens de voornaamste spelers in de sector kan alleen de 
toepassing van een sociale btw van 12% voor de particuliere 
woningbouw tot de gewenste resultaten leiden. 
 

Het standpunt van Europa 

De Belgische btw-reglementering, die steunt op europese 
wetgeving (artikel 98 en bijlage iii punt 10, Richtlijn 2006/112/
eg van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde), maakt het mogelijk om de btw voor een privéwoning te 
verlagen, op voorwaarde dat het gaat om “in het kader van het 
sociaal beleid verstrekte huisvesting ” van de lidstaten.

België past deze btw-voet van 12% momenteel toe voor de 
publieke sociale woningbouw. België maakte tussen 1996 
en midden 1999 ook gebruik van deze mogelijkheid toen het 
de btw-voet van 12% toepaste op privéwoningbouw. maar de 
verlaagde btw-voet gold slechts voor de enige gezinswoning 
van de kandidaat-bouwer. De maatregel voorzag bovendien in 
verscheidene beperkingen, onder andere voor wat de maximale 
oppervlakte van het te bouwen vastgoed betreft (100 m² voor 
appartementen en 190 m² voor gezinswoningen). 

Via deze voorschriften zou België voldoen aan de europese 
voorwaarden. Deze maatregel zou ook goed van pas komen in 
de strijd tegen oneerlijke concurrentie in de sector. in het kader 
van de toepassing van deze maatregel zouden verscheidene 
criteria kunnen worden ingevoerd die ook op europees niveau 
aanvaard zijn (controle of de aannemer geen fiscale en sociale 
schulden heeft, toegang tot het beroep, …).

Een einde maken aan de onhoud-
bare discriminatie tussen de  
secundaire en de primaire markt 
 
Voor de markt van het bestaande vastgoed gelden bij 
verkoop momenteel verlaagde registratierechten in vergelij-
king met de normale btw-voet (10% of 12,5%, afhankelijk van 
het gewest, of zelfs minder voor bescheiden woningen). Voor 
nieuwbouwwoningen geldt een belasting van 21%.

maar nieuwbouwwoningen moeten ook voldoen aan de steeds 
hogere eisen die worden opgelegd door nieuwe europese 
reglementeringen, met een normatief en technisch kader dat 
voortdurend evolueert: nieuwe eisen inzake de energiepresta-
ties van het gebouw, nieuwe maatregelen inzake de toeganke-
lijkheid van woningen voor personen met beperkte mobiliteit, 
grotere lucht- en waterdichtheid, een strenger akoestisch 
normenkader, bevordering van de kwaliteit en kleinere milieu-
impact door duurzame bouwmaterialen, …

Deze discriminatie wordt steeds onhoudbaarder voor nieuw-
bouwwoningen. Uiteindelijk leveren vrijwel alleen deze wonin-
gen de inspanningen die europa vraagt in het kader van zijn 
milieubeleid. Hierdoor krimpt de markt van de nieuwbouwwo-
ningen elk jaar iets meer. Deze markt kan niet langer duur-
zaam in de vraag voorzien, waardoor het aanbod daalt en de 
prijzen in een inflatoire spiraal terechtkomen. Ook de strengere 
voorwaarden voor hypotheekleningen die de banken opleg-
gen, voeden deze gevaarlijke negatieve evolutie.

Joost Callens, Voorzitter van de Federatie Ontwikkelaars-
Woningbouwers, legt bij Jean Blavier, Journalist-moderator, 
de nadruk op de toekomstige bevolkingsimpact...
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Op Batibouw hadden de FABA en 

de Federatie van Ontwikkelaars-

Woningbouwers al te kennen 

gegeven een lagere BTW voor 

woningbouw te wensen, tijdens een 

colloquium in aanwezigheid van 

Minister Alexander de Croo… 

… Te volgen ...

90% van de Belgen beschouwen het bezit van een eigen 
woning als een goede investering met het oog op hun 
pensioen. Opiniepeiling Ivox 2013

Het bouwen van nieuwbouwwoningen stagneert in ons land, ondanks de aanzienlijke stijging 

van het aantal gezinnen en de noodzaak om een groot gedeelte van het huidige bestand 

aan oude woningen te vervangen. Dat dit laatste een grote uitdaging is, blijkt uit het feit dat 

slechts 17,4% van de Belgische woningen na 1981 werd gebouwd. De energieverliezen door 

een verouderd woningbestand zijn vaak enorm. De ambitieuze klimaatdoelstellingen van de 

Europese Unie voor 2050 inzake energieverbruik in de woonsector zijn slechts haalbaar als er 

de volgende decennia aanzienlijk meer nieuwe woningen worden gebouwd.



Een sociale btw op privéwoningen om 
de publieke huisvesting te steunen 

Voor de publieke sociale woningbouw geldt een btw-voet van 
12%. maar door tijdsgebrek en ontoereikende financiering kan 
deze sector alleen niet tegemoetkomen aan de vraag naar 
bescheiden woningen van de bevolking. Steun aan de privé-
sector voor het bouwen van bescheiden woningen (zie de 
criteria die in 1996 werden gehanteerd) zou de vastgoedmarkt 
een sterke impuls geven en de prijsevolutie onder controle 
brengen door het aanbod te stimuleren. Bovendien zou een 
sociale btw voor privéwoningbouw precies zoals in 1996 een 
groter aantal gezinnen met een laag inkomen in staat stellen 
om het woonproject van hun dromen te verwezenlijken.

Een dringende maatregel wegens 
de demografische evolutie 
 
Het Federaal Planbureau meldt dat er tegen 2060 in België 
volgens de demografische vooruitzichten 1,4 miljoen meer 
inwoners en 1 miljoen meer gezinnen zullen zijn (zie persbericht 
van 18/03/2014). De vraag naar woningen zal dus stijgen en 
deze evolutie mag niet onderschat worden. een verantwoor-
delijk huisvestingsbeleid steunt immers op het principe dat er 
continu nieuwe woningen op de markt moeten komen om een 
speculatieve zeepbel door onvoldoende aanbod zoveel moge-
lijk te vermijden. De stijgende vraag heeft per definitie een 
regulerend effect op de prijzen van de secundaire markt, zowel 
wat aankoop als huren betreft.

maar de meeste fiscale aftrekmogelijkheden om gezinnen aan 
te moedigen privéwoningen te renoveren of te verwerven, 
werden op federaal niveau afgeschaft en/of worden op gewest-
niveau momenteel herbekeken (woonbonus). De sector van 
de privéwoningbouw heeft een sterke en langdurige sociale 
maatregel nodig om het privébouwen te ondersteunen en de 
woningmarkt uit te breiden.

Een maatregel met een bewezen 
economische en begrotingsimpact
 
De gevolgen van een daling van de btw-voet laten zich 
rechtstreeks voelen bij de woningbouw en de werkgelegen-
heid in de bouwsector. Zowel de analyse van het Federaal 
Planbureau in 1999 als de recente studie van professor 
albrecht tonen aan dat er zich bij een daling van het btw-
percentage een sterke stijging van de nieuwbouwwonin-
gen (zo’n 6900) voordoet en dat er zo potentieel meer 
rechtstreekse en onrechtstreekse banen worden gecreëerd 
(tussen 8000 en 11000). Deze return zorgt ervoor dat er 
geen weerslag is op de begroting of heel beperkte gevol-
gen op korte termijn. Uit enquêtes blijkt ook dat het publiek 
de voorkeur geeft aan een eenvoudige maatregel met een 
rechtstreekse impact op de prijs van het bouwen. Dit is het 
geval bij een btw-daling. De overgrote meerderheid van de 
Belgen is er bovendien van overtuigd dat de gezinswoning de 
beste manier blijft om te sparen voor het pensioen.
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Evolutie van de vergunningen 01/2005 - 01/2014 (maandcijfers)  Bron : FOD Economie

Nieuwbouw en renovaties in het kader van 
een ambitieus klimaatbeleid tegen 2050  
Bron : Prof.dr. Johan Albrecht, Universiteit 
Gent - Faculteit Economie & Bedrijfskunde



Studiereis: 
De Spoorwegaan-
nemers bezoeken de 
metro van Valencia
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De onderneming Railtech Sufreta, Spaans filiaal van Railtech 
international, vormt samen met Pandrol de spoorwegtak van de 
Franse industriële groep Delachaux. Op deze productiesite, ge-
legen te albuixech, een kleine gemeente op luttele kilometers 
van Valencia, zijn combinaties van elastische bevestigingen of 
klemmen ontworpen (voorgemonteerde systemen van het type 
fastclips) om moeilijkheden bij het leggen van de sporen (al dan 
niet met ballast) en tijdens de dienst op hogesnelheidslijnen en 
metro- of tramsporen op te lossen.

naast het feit dat ze toelaten snel en herhaaldelijk het spoor vast 
en los te maken afhankelijk van de noden op het vlak van onder-
houd en vervanging, schuilt het belang van deze bevestigings-
systemen eveneens in hun samenstelling. Ze zijn gebaseerd op 
metaal-plastieklegeringen en bieden belangrijke voordelen wat 
betreft  het beperken van trillingen en lawaai veroorzaakt door 
het spoorwegtransport. Dit soort samenstellingen wordt uiter-
aard nog meer op prijs gesteld in stedelijke omgevingen.

De stad Valencia is wel zeer  omvangrijk. Zo beschikt de 
stad over een metronetwerk met zo’n 146 km spoor voor 264 
stations. Zo heeft de metrovalencia zowat 60 miljoen mensen 
vervoerd in 2013. Op technisch vlak zijn sommige van deze 
stations prachtig en steken ze elkaar naar de kroon wat betreft 
technische hoogstandjes. Het Station alameda, dat de UaSW 
bezocht, is zo overdekt met een boogdak in wit architectonisch 
beton met doorschijnend gedeelte, dat niet zou misstaan in 
een hedendaagse kathedraal. 

Verder kent de Stad Valencia een rijke traditie op het vlak van 
architectuur, met haar beroemde toparchitect Santiago Calatrava, 
die het station van luik ontwierp, en daarna dat van Bergen 
onder handen nam, dat nog steeds in uitvoering is... een heuse 
uitdaging voor de sector van de spoorwegwerken.

De UASW (Unie van Aannemers van Spoorwegwerken) 

trok voor haar jaarlijkse studiereis naar Valencia. De 

gelegenheid voor de leden om onder andere een 

technisch bezoek te brengen aan de site van Railtech 

Sufreta, de toepassingen ervan in de metro van 

Valencia te ontdekken en beter kennis te maken met 

de architect van het huzarenstuk: Santiago Calatrava.



Preventie
Technische keuring 
van betonpompen, 
een nieuwe vrijwillige certificatie



De betonpomp is een zwaar werftoestel dat risico’s met zich 
mee kan brengen op het vlak van arbeidsongevallen. Tot 
nu toe werd enkel de motor van het voertuig van de pomp 
jaarlijks verplicht nagekeken, en niet de betonpomp. in het 
verleden deden er zich echter ongevallen voor met de pom-
pen zelf: breuk van de mast, van de klemring, scheuren van 
de slang, verstopping, slijtage van de dichtingen, enz. met 
zware gevolgen voor de arbeiders, de werfarbeiders incluis. 
in deze gevallen lijkt de betonpomp inderdaad vaak op een 
echt kanon. 

De werkgever moet wel degelijk zorgen voor de controle 
van deze werktuigen, volgens de regelgeving «Welzijn», 
maar momenteel is er geen enkele minimale technische 
jaarlijkse keuring verplicht in het aRaB, wat FedBeton in het 
verleden heeft aangeklaagd. FedBeton nam zich dus voor 
om dit hiaat te verhelpen via een certificatie van de beton-
pompen. 

Dit nieuw certificaat wordt zo afgeleverd na een keuring. 
Deze gebeurt via een veiligheidschecklist die onder meer 
de volgende elementen bevat: het onderstel, de stabilisato-
ren, de bovenwagen van de distributiemast, de giek en de 
veiligheidsuitrustingen. De aannemer ontvangt vervolgens 
een schriftelijk rapport over elke gecontroleerde machine en 
kan een internetplatform raadplegen om de gegevens over 
zijn machines na te gaan.  Tot slot krijgt elke gecertificeerde 
machine een «SigmaCert»-certificatiesticker.

.
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Als antwoord op een gebrek aan technische regelgeving inzake de controle op betonpompen 

voor wat betreft het deel «werftoestel» en dus de pomp zelf, heeft FedBeton een betrouwbaar 

systeem ontwikkeld, gecertificeerd door Sigma, waarbij een jaarlijkse technische keuring 

van de pompen beoogd wordt. Een initiatief dat aangemoedigd moet worden met het oog 

op de uitdagingen op het vlak van ongevallenpreventie in de sector.
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Zo is de cirkel rond, aangezien de pompoperatoren vanaf nu 
een opleiding moeten volgen in het kader van de levering 
van BENOR-beton, en hun machine-werktuig wordt dan weer 
elk jaar nagekeken.  Vraag gerust aan uw pompoperator dat 
hij zijn situatie snel in orde brengt... Ook de veiligheid van uw 
arbeiders op de werf hangt ervan af!



       Concept 
               & controle, 
verenigd in éénzelfde 
beroep: architect...
Ons magazine Ruwbouw & Algemene Aanneming had 

onlangs een gesprek met Philémon Wachtelaer. Als secretaris 

van de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van 

België (FAB) en voorzitter van Architects in Brussels (AriB) was 

het interessant om zijn standpunt te horen over de rol van 

architecten bij het bouwproces.
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Hoe heeft u de functie van architect 
zien evolueren over de jaren?

Wel, het is evident dat het beroep van architect is geëvolueerd. Vroe-
ger werd er haast uitsluitend gewerkt met de driehoek opdrachtgever, 
aannemer, architect. nu is het zo dat architecten vaak samenwerken 
met grote internationale bedrijven, waardoor we vaker met tussen-
personen te maken krijgen: juristen, ontwikkelaars,… De structuur van 
architectenbureaus is ook veranderd. Vroeger was architect het vrij 
beroep bij uitstek. nu merk je dat meer en meer bureaus de structuur 
van een kleine KmO aannemen. met als gevolg dat architecten zich 
nu ook moeten bekommeren om management, strategie, marketing… 
Zonder daarop voorbereid te zijn. Op dit vlak schiet onze opleiding 
wat tekort.

Hoe ziet u de functie van architect?

Wel, een architect heeft volgens mij een dubbele rol: enerzijds die van 
de creatie van een concept, en anderzijds de controle van de tech-
nische uitvoering. Steeds vaker zie je dat architecten de ene of de 
andere richting uitgaan, met als gevolg dat bijvoorbeeld het ene bureau 
zorgt voor het ontwerp van een project en een ander bureau voor de 
technische controle. ik pleit er echter voor dat architecten beide rollen 
op zich nemen.

Is een evolutie van de wet van 1939 wenselijk?

Dat is het eeuwige debat binnen het beroep. De situatie van de archi-
tecten evolueert, net zoals deze van de Bouwsector in het algemeen. 
De relaties met de aannemers in DBFm’s en PPS’en evolueren ook en 
de woningbouw ontsnapt niet aan deze trends... Het debat of de dialoog 
afblokken is nooit gezond... We kunnen er echter niet om heen dat, 
ondanks  jarenlang overleg, het politiek debat nog niet rijp genoeg is om 
resultaat op te leveren …

Wat is de houding van architecten tegenover allerlei 
certificaten of kwaliteitslabels zoals BENOR?

De europese Raad van architecten komt uiteraard tussen inzake 
wetten en regels op europees niveau. Wat kwaliteitsmerken betreft: 
architecten zijn hier niet zo sterk mee bezig, zij gebruiken vooral een 
standaard lastenboek. in landen als Duitsland en Zwitserland is dit 
wel beter geregeld: architecten ontvangen geregeld een bijlage met 
daarin alle algemeen aanvaarde normen. Dit wordt geregeld aange-
past zodat zij steeds up-to-date zijn. in hun lastenboek wordt dan naar 

deze normen verwezen. Dit systeem werkt erg goed. 
iedereen weet meteen wat van hen verwacht wordt en 
aannemers kunnen dan snel een offerte voorleggen.

De laatste tijd stonden de overheids-
opdrachten in de belangstelling, 
met onder andere de vernieuwde 
regelgeving. Wat is uw mening hierover?

Voor mij is het belangrijk dat de overheid haar 
verantwoordelijkheid neemt in openbare aanbeste-
dingen. Soms zijn de criteria niet goed omschreven 
waardoor heel wat bedrijven, die eigenlijk niet in aan-
merking komen, toch meedingen naar een opdracht. 
Daarnaast is België zowat het enige land in europa 
waarbij bedrijven die een openbare aanbesteding 
verliezen, geen vergoeding krijgen. economisch 
gezien is dit een ramp. Dit kan men vermijden door 
deelnemende architecten te vergoeden, maar ook 
door goede selectiecriteria op te stellen. in Frankrijk 
past men een gelijkaardig systeem toe en daar zijn er 
architectenbureaus die enkel deelnemen aan open-
bare aanbestedingen en geen andere projecten meer 
aanvaarden.  

België is praktisch het enige land 
in Europa waar ondernemingen die 
naast een overheidsopdracht grijpen, 
geen vergoeding krijgen. Vanuit een 
economisch oogpunt is dat een ramp.

Philémon Wachtelaer, 
Secretaris-generaal, FAB



Opleiding :  
lesworkshops nul-koolstofuitstoot

In april laatsteden vond de kick-off plaats van de lesworkshops nul-koolstofuitstoot op het Technisch 

Instituut Kardinaal Mercier te Schaarbeek, in aanwezigheid van (gewezen) Minister van Werkgelegenheid 

en Economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mevrouw Céline Fremault, en de Heer Etienne 

De Kempeneer, honorair voorzitter van de vereniging van Algemene Aannemers van Brabant en van de FABA. 

Een evenement dat onze jongeren bewust moest maken van de uitdagingen voor de Bouw in Brussel …
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De bedoeling van dit initiatief, gekop-
peld aan de alliantie Werkgelegenheid-
milieu, is het aanleren in de praktijk 
van de beroepen van de bouw en de 
passiefbouw. leerkrachten, leerlingen 
en professionals kwamen dus samen om  
twee lesworkshops op touw te zetten. 
De ene is een volledig nieuwe passieve 
woning, en de andere een semi-passieve 
woning, gezien het een verandering van 
een bestaand gebouw betreft. 
Dankzij dit initiatief konden de leerlingen 
leren om passief te bouwen. etienne 
De Kempeneer herinnerde dus aan 
het belang voor de bouwsector van de 
opleiding en van de sensibilisering voor 
de norm voor passiefbouw:“ Op 1 januari 
2015 zullen de eisen voor het verkrijgen 

van een bouwvergunning in Brussel 15 
kwh/m2/jaar bedragen op het vlak van 
energie, wat praktisch overeenkomt met 
een passief gebouw”.

Dankzij deze twee workshops konden de 
leerlingen leren om passief te bouwen 
op verschillende manieren. De lesgevers 
wilden hen zo de norm voor passiebouw 
van verschillende types aanleren. De zes 
verschillende soorten passiefbouw en 
luchtdichtheid (met demonstratie tijdens 
de kick-off) in de lesworkshops vormen 
daar een bewijs van. 

een ander onderdeel van de alliantie 
Werkgelegenheid-leefmilieu was de 
onderdompeling van leerlingen van het 
Technisch instituut Kardinaal mercier in 
Bouwaannemingen. Dit initiatief werd po-
sitief onthaald, zowel door de leerlingen 
als door de overheid en de privésector.  

Deze stages hebben zeer positieve 
resultaten opgeleverd en hebben jon-
geren de kans gegeven de realiteit en 
de eisen van de moderne bouwsec-
tor te ontdekken. Dit partnerschap 
School-Privésector is de beste garan-
tie voor een optimale dialoog met 
de leerlingen, die onze toekomstige 
werknemers zijn. Het ontbreekt Brus-
sel nog aan dit soort opleidingen.

Etienne De Kempeneer



Afbraak of Renovatie ... 
op zoek naar een 
constructief optimum!
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in de loop van een technische dag die reeds boeiend beloofd 
te zijn, zullen de voornaamste sprekers van het WTCB, de FaBa 
maar ook van de sector, de belangrijkste uitdagingen en moei-
lijkheden van een afbraak- vs. Renovatieproject ontleden. Welke 
piste moet er gekozen worden? met welke technische, admini-
stratieve of juridische moeilijkheden in het vooruitzicht?  Voor 
welk economisch optimum? De dag zal afgesloten worden met 
een debat waarin de belangrijkste regionale spelers van de sector 
kunnen melden welke moeilijkheden ze ondervonden hebben, 
welke uitdagingen niet onderschat mogen worden en welke opti-
male oplossingen mogelijk zijn... Kruis deze datum dus aan in uw 
agenda, de uitnodigingen volgen binnenkort. 
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THEMADAG FABA-WTCB :

• Woensdag 8 oktober 2014 : in het Frans, moulins 

de Beez te namen

• Donderdag 13 november 2014 : in het 

nederlands, Huis van de Bouw te genT 

(Zwijnaarde)

• Donderdag  27 november 2014 : in beide talen 

met simultaanvertaling. in de lombardstraat 42 te 

BRUSSel in de lokalen van de Confederatie-FaBa.

Meer dan 500 deelnemers woonden de nationale Roadshow 
WTCB-FABA bij over Bouwknopen eind 2013 …

De themadagen en Roadshows die gezamenlijk 

georganiseerd worden door het WTCB en de FABA 

behoeven geen presentatie meer, zozeer neemt hun 

succes jaar na jaar toe. Dit jaar staat « Afbraak vs. 

Zware Renovatie» in de schijnwerpers.  
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Techniek: 
Bezoek aan het miCX : 
mons international Congress Xperience …
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De kosten van het bouwwerk zijn geraamd op meer dan 
27 miljoen euro. Het einde van de werken is voorzien in 
november 2014, wat de volledige duur van de werken op 
iets minder dan tweeënhalf jaar zou moeten brengen. 

Zo zal het centrum bestaan uit meerdere auditoria, een 
restaurant van 800 m2 en een feestzaal van 400m2, 
evenals een daktuin. De twee meest gebruikte materialen 
op de gevel zijn metaal en hout, wat het geheel een zekere 
lichtheid geeft, in het verlengde van ultraperformante ellip-
tische betonwanden. anderzijds zal het centrum op tech-
nologisch- en energievlak van hoog niveau zijn. Zijn onder 
andere voorzien: hoogrendementsketels, energiezuinige 
verlichting, zonnepanelen en geothermie, optimalisering 
van glazen oppervlaktes (lichtschacht op het dak), zeer 
krachtige isolatie (K 20), airconditioning met warmtete-
rugwinning en intensieve nachtventilatie en natuurlijke 
afkoeling. 

Tijdens haar jongste Federaal Comité trok de FABA naar Bergen, om de bouwplaats 

te bezoeken van het nieuwe congrescentrum van de stad, «MICX» genaamd, met een 

oppervlakte van meer dan 10.000 m2.  Deze indrukwekkende werf is het werk van de 

Amerikaanse architect Daniel Libeskind (die ook gekozen werd om het World Trade Center 

een nieuw gezicht te geven), en de bouwaannemingen CIT Blaton en Galère. Het kadert 

binnen de heropleving van Bergen en de nieuwe impuls die gegeven wordt aan de stad die 

de culturele hoofdstad van Europa wordt in 2015.  
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Techniek

… en de Deurganckdoksluis
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Onlangs organiseerde de FABA een werfbezoek aan de Deurganckdoksluis 

voor haar leden.  Deze waren allen onder de indruk van de omvang van deze 

werf en het precisiewerk dat dit bouwsel vergt. De realisatie van deze nieuwe 

sluis, die operationeel moet zijn in 2016, zal 382 miljoen euro kosten.

De bouw van de Deurganckdoksluis is een reusachtig project. 
er zal onder meer 22.000 ton staal voor nodig zijn, d.i. het 
drievoudige van de hoeveelheid gebruikt voor de eiffeltoren.

in de Waaslandhaven bestaat een dergelijke sluis al, namelijk 
de Kallosluis, maar die beantwoordt niet meer volledig aan de 
huidige noden. met de bouw van de Deurganckdoksluis willen 
het Vlaamse gewest en de Stedelijke Havenregie van de 
stad antwerpen de toegang tot de dokken verzekeren op de 
linkeroever van de Schelde. Deze nieuwe sluis zal niet alleen 

breder en langer zijn dan de huidige Kallosluis, maar ook 
dieper. een tweede sluis op de linkeroever van de Schelde zal 
een betrouwbaarheid verlenen aan de haven van antwerpen 
in het geval dat de Kallosluis niet toegankelijk zou zijn voor het 
scheepvaartverkeer. Op die manier zullen er geen problemen 
meer zijn bij onderhouds- of herstelwerken. De haven van 
antwerpen zal steeds de zekerheid hebben dat de dokken op 
de linker Scheldeoever vlot toegankelijk zijn. Op de rechteroe-
ver telt antwerpen trouwens maar liefst zes sluizen, terwijl er 
vandaag maar één is op de linkeroever.
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