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Wat is nu eigenlijk  
een algemene aannemer?

Beste Lezer,

De vraag kan absurd lijken in het tijdschrift van de Algemene Bouwaannemers, maar ik ben er echter van 
overtuigd dat deze vraag een realiteit is voor de meerderheid van onze medeburgers ...

Om in deze risicovolle tijden de openbare autoriteiten, de kandidaat-kopers en de politieke 
wereld duidelijk te maken dat het de algemene aannemer is die durft, die zich engageert, 

die investeert, die ontwikkelt en coördineert en uiteindelijk bouwt, lijkt in veel op-
zichten een ware uitdaging ... Dat elk project zijn risico’s met zich meebrengt, dat 
gekwalificeerd en gemotiveerd personeel schaars is, dat wanneer het orderboek gevuld 
is men elke dag moet vechten om dat zo te houden en dat bouwen goed is, maar 
ervoor betaald worden nog beter... Dat dit alles evident lijkt, maar dat dit de dage-
lijkse zorgen zijn van de algemene aannemer, is hetgeen we voortdurend (opnieuw) 
moeten uitleggen...

Net nu minister Philippe Muyters van het Vlaamse Gewest van plan is om de vestigings-
wet voor Algemene Aannemers af te schaffen, zodat iedereen, zonder financiële kennis, 

technische capaciteit of bewezen vaardigheden, zich kan lanceren in de bouw... het klinkt 
allemaal redelijk onwaarschijnlijk ...

Het bouwproject is immers ongelooflijk ingewikkeld geworden: speciale technieken worden steeds in-
gewikkelder en duurder, energieprestaties die steeds strenger worden en moeilijker te implementeren, de 
reglementering van openbare aanbestedingen die steeds meer administratie met zich meebrengt, meer en 
meer kritische en veeleisende klanten... zijn ook dagelijkse uitdagingen in ons beroep.

Als nieuwe voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers kan ik u verzekeren de strijd aan 
te gaan om ons beroep te verdedigen, zowel als de passie ervoor, en de trots en de noodzaak ervan, te 
benadrukken.

Met collegiale groeten,
    
Frank Goes  
Voorzitter



Vereniging voor het beheer van het merk BENOR
Association pour la gestion de la marque BENOR
rue du Lombardstraat 42 - 1000 Bruxelles/Brussel
T 02 511 65 95 - F 02 514 18 75 - info@benor.be - www.benor.be

7534.indd   1 22/03/18   11:57



INHOUD

Nieuwe Faba Voorzitter 
bezorgd over  
onrealistische  
energieprestatie-eisen
Tijdens het Federaal Comité (de Algemene 
Vergadering) van 21 maart 2018 werd ir. 
Frank Goes benoemd tot kersverse nieuwe 
voorzitter van de federatie en in die  
hoedanigheid uitte hij al meteen zijn grote 
bezorgdheid over de energieprestatie-eisen 
gesteld aan gebouwen die volgens hem  
totaal los staan van de realiteit.

Veilig werken op  
de sporen
Het werken op de sporen blijft een boeiend 
maar zwaar beroep met behoorlijk wat 
risico’s. Daarom lanceerde de Uasw samen 
met de Faba en Constructiv, een preventie-
campagne voor veiligheid.
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Faba-jaarcongres tijdens Batibouw 2018

“Renovatie van flatgebouwen 
als grote uitdaging”

Héél veel appartementsgebouwen in 
ons land zijn dringend aan renovatie 
toe, wat natuurlijk heel wat potentieel 
biedt voor de bouwbedrijven. Het was 
de bedoeling van de organisatoren 
om tijdens dit jaarcongres de recente 
technische evoluties inzake apparte-
mentsrenovatie te overlopen maar ook 
stil te staan bij de nieuwe wetgeving 
die er straks voor zorgt dat de mede-ei-
genaars gemakkelijker zullen kunnen 
beslissen tot renovatie. Maar blijft dit 
alles nog wel betaalbaar? Een panel 
van betrokken actoren zoals syndici, 

De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) en haar Federatie van 
Ontwikkelaars-Woningbouwers organiseerde op vrijdag 23 februari in het begin 
van de namiddag in Paleis 3 op de Heizel haar jaarlijks Congres op Batibouw.  
Met ruim 180 aanwezigen kan dat evenement zeker als een succes worden 
bestempeld. Na de uiteenzettingen door twee prominente sprekers over het 
kernthema ‘renovatie in mede-eigendom’ volgde er ook nog een paneldebat, 
waarbij er uiteraard de nodige ruimte was voor opmerkingen en suggesties.

bankiers, aannemers en politici wissel-
den hierover van gedachten.

Na de ontvangst met koffie en 
het welkomstwoord door de heer  
Christophe Maes, Voorzitter van de Fe-
deratie van Algemene Bouwaannemers 
(Faba) werd het podium vrijgemaakt 
voor mevrouw Marijke Steeman, pro-
fessor UGent die een technisch en 
cijfermatig overzicht kwam presen-
teren over de energetische stand van 
het vastgoed in ons land alsook de 
geraamde kostprijs van renovatie.

Renovatie hoognodig
Ons land telt vandaag zo’n 200.000 
appartementsgebouwen. Ongeveer 
120.000 daarvan zijn terug te vin-
den in Vlaanderen en maar liefst 2/3 
daarvan dateert van voor de jaren 
’80 (± 530.000 wooneenheden).  Veel 
woontorens uit de jaren ‘50, ’60 en ‘70 
verkeren in zeer slechte staat. Ze zijn 
energetisch weinig performant en de 
helft werd nooit gerenoveerd en be-
vat dus geen dubbele beglazing, noch 
isolatie. Een grondige renovatie dringt 
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Faba-jaarcongres tijdens Batibouw 2018

zich dan ook op volgens haar, maar  
de mede-eigendom bemoeilijkt vaak 
dit proces.  

Er werden verschillende oplossingen 
van gevelrenovatie bekeken en ook 
het potentieel van prefab werd onder 
de loep genomen. Het grote voordeel 
van dit soort maatregelen is dat het 
gebouw bewoonbaar blijft tijdens wer-
ken, dat de hinder voor gebouwgebrui-
kers beperkt blijft en dat de werken 
bijzonder snel kunnen verlopen dank-
zij een beperkt aantal handelingen op 
werf. Extra voordeel is dat schrijnwerk, 
ventilatiekanalen en zonwering me-
teen mee in de gevelelementen geïnte-
greerd kunnen worden. 

Aan de hand van enkele casestudies 
werden ook in situ oplossingen ver-
geleken met prefab-systemen. De 
conclusie bleef dat renovatie van ap-
partementsgebouwen een complexe 
problematiek blijft en dat de bepaling 
van het rendement van een investering 
of energiebesparing erg afhankelijk 
blijft van het bewonersgedrag.

Hoe dit alles financieren? 
Als volgende spreker kwam mevrouw 
Corinne Mostin, advocaat aan de 
Brusselse balie, een juridisch overzicht 
geven van de (nakende) nieuwe regle-
mentering mede-eigendom. Ze bekeek 
samen met de congressisten wie er 
opdracht kan geven tot de werken en 
bekeek ook de rol van de syndicus in 
dit gehele verhaal. Maar een belangrijk 
pijnpunt blijft natuurlijk de financie-
ring van de werken maar daar werden 
tijdens dit congres een aantal mogelij-
ke pistes voor naar voren geschoven. 
De sector breekt dan ook een lans 
voor maatregelen en oplossingen die 
renovatie betaalbaar moeten maken 
voor alle mede-eigenaars. 

Zo was er het voorstel om het bij 
grondige renovatie mogelijk te maken 
om één of meer extra bouwlagen bij 
te bouwen. Met een deel van de winst 
uit de verkoop van deze nieuwe appar-
tementen zouden dan de renovatie-
werken gefinancierd kunnen worden. 
Behalve over extra bouwlagen, had 
Faba het ook over het investeringskre-

diet voor renovatiewerken. Anderzijds 
vindt de sector dat mede-eigenaars een 
groter reservekapitaal moeten aanleg-
gen voor renovatiewerken dan wat nu 
in de regeringsplannen is voorzien. De 
sector vraagt tot slot ook een structu-
rele overheidstussenkomst bij sloop/
heropbouw, omdat dit in sommige 
gevallen een betere oplossing is dan 
een grondige renovatie.

Na deze twee uiteenzettingen was er 
nog een paneldiscussie tussen vast-
goedmakelaars (mevrouw Peggy Ver-
zele, CIB Vlaanderen), syndici (de 
heer Yves Van Ermen, Federia, de heer 
Vincent Spruytte, UFS), de finan-
ciële wereld (de heer John Machiels, 
Federale Verzekering), huurders (de 

heer Geert Inslegers, Vlaams Huur-
dersplatform), en aannemers de heren 
Jean-Baptiste Braet (Braet) en Xavier 
Radelet (Gillion Construct), dit alles 
in goede banen geleid door mevrouw 
Hanne Decoutere, journalist en mode-
rator. De debatten werden uiteindelijk 
afgerond door minister van Justitie 
Koen Geens en zijn wetsontwerp dat 
een jaar geleden werd gelanceerd over 
deze materie wordt positief onthaald in 
de sector. Geens wil met soepele regels 
een blokkering tussen mede-eigenaars 
voorkomen als er een beslissing over 
een renovatie moet worden genomen.

Het jaarcongres werd afgesloten met 
een netwerkborrel waarbij nog uit-
voerig kon worden nagepraat over de 
onderwerpen van de dag. •  
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Nieuwe Voorzitter Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers

Louis Amory: “Er wachten ons in de 
nabije toekomst enkele zware 
uitdagingen waartegen we ons 
moeten wapenen.” 
De Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers groepeert de  
bouwaannemers die zich bezighouden met het ontwikkelen, bouwen én 
verkopen van nieuwbouwprojecten – zowel woningen als  
appartementen. In 2012 heeft stichtend voorzitter Joost Callens deze 
Federatie opgericht in de schoot van de Confederatie Bouw met 
als doel de specifieke belangen van de nieuwbouw- 
activiteit te behartigen. De Raad van Bestuur van de Federatie 
heeft nu Louis Amory, gedelegeerd bestuurder van n.v. 
Maisons Blavier, verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij wil de  
realisaties van voorganger Joost Callens verder blijven  
ontwikkelen maar is er zich tegelijkertijd ook van  
bewust dat er de residentiële bouw in de nabije  
toekomst nog enkele zware uitdagingen wachten.”

De nieuwe voorzitter is burgerlijk in-
genieur van opleiding. Na zijn stu-
dies werkte hij zo’n 20 jaar lang op 
verschillende kantoren (Parijs, Am-
sterdam, Brussel) van het internatio-
nale management-consultancy-bureau 
Bain & Company. Eind 2007 nam hij 
het bedrijf n.v. Maisons Blavier over, 
waardoor hij de stap naar de woning-
bouwmarkt zette. 

“Mijn voorganger Joost Callens heeft 
onze sector een aantal sterke adelbrie-
ven bezorgd, o.a. door het lanceren 
van een krachtig Charter ten voordele 
van de klanten”, aldus Louis Amory. 
“Ik wil deze initiatieven verder blijven 
ontwikkelen.” 

Charter der 
Woningbouwers
De federatie herlanceert het kwaliteit-
slabel “Charter der Woningbouwers” 
(zie ook het artikel elders in deze 

uitgave). De leden van dit Charter 
garanderen aan hun klanten dat ze 
de wettelijke beschermingsbepalingen 
van de wet Breyne resoluut zullen 
naleven en bieden hen daar bovenop 
nog enkele bijkomende zekerheden. 
Een sterk “Charter” biedt aan de kan-
didaat-bouwers het voordeel van be-
trouwbaarheid en vakmanschap en 
kan tegelijk ook een halt toeroepen 
aan de negatieve reputatie waarmee 
malafide ondernemingen de sector 
opzadelen. Bijkomende info en een 
ledenlijst vindt men op de website 
www.charterwoningbouw.be
  

Betonstop
Tijdens zijn mandaat wil de heer Amo-
ry ook de maatschappelijke uitdaging 
die de “betonstop” met zich brengt, in 
goede banen leiden. Nieuwbouw, aan-
gepast aan de noden van de moderne 
samenleving, staat daarbij centraal. 

“De residentiële bouw 
kan de afgelopen ja-
ren mooie cijfers voor-
leggen, maar er wach-
ten ons in de nabije 
toekomst enkele zware 
uitdagingen waartegen 
we ons moeten wapenen. 
Zo moeten we in de eer-
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ste plaats verstandig omgaan met het 
fenomeen van de ‘betonstop’, waarbij 
de overheid wil dat we voortaan allen 
tezamen in de stedelijke en gemeente-
lijke kernen gaan wonen. Dit mag niet 
overhaast gebeuren. Een doordachte 
benadering is van groot belang om 
risico’s op grondspeculatie, op ontoe-
reikende vergoeding van waardeloos 
geworden bouwgronden, en op over-
belasting van het publiek domein te 
beperken. Belangrijk is ook dat de ste-
delijke bouwvoorschriften aangepast 
worden aan de toegenomen woon-
vraag – er zullen meer bouwlagen 

nodig zijn om hieraan te voldoen. 
Cruciaal is eveneens om de stede-

lijke kernen te vernieuwen. Dit 
kan door de versleten gebou-
wen te laten slopen en deze te 
vervangen door nieuwbouw, 
aangepast aan de gewijzig-
de woonbehoeften van de 
bevolking.”

Steeds meer  
appartements- 
bewoners
Recente cijfers van de 
FOD Economie be-
vestigen het gevoel 
dat steeds meer men-
sen in appartementen 
gaan wonen. In 2010 
waren er 1, 137 mil-
joen appartementen, 
in 2017 is dit aantal 
opgelopen tot 1,360 
miljoen. Een stijging 
met ongeveer 20 % 
in 7 jaar tijd. Als 
we uitgaan van ge-
middeld ruim 2 be-
woners per appar-
tement, dan zien 
we dat er zo’n 3 
miljoen mensen in 
een appartement 
wonen. Dus on-
geveer een kwart 
van onze bevolking 
woont inmiddels in 

een appartement. 

“We noteren de afgelopen jaren een 
snelle toename van appartementsbouw 
– vooral in Vlaanderen. De redenen 
waarom men steeds meer in een appar-
tement gaat wonen zijn meervoudig : 
de mensen trekken steeds meer naar de 
gemeentelijke kernen (o.a. omwille van 
de aangekondigde “betonstop”), de 
vergrijzing van de bevolking (ouderen 
trekken naar de steden), gezinsver-
dunning : toename van het aantal een-
persoonsgezinnen (gepensioneerden, 
echtscheidingen), een nieuwe keuze 
van woonvorm door jongeren (zij wil-
len wonen waar er iets te beleven 
valt) en omwille van de betonstop is 
er minder bebouwbare oppervlakte 
en worden de bouwgronden bijgevolg 
schaarser.”

Gelijkstelling nieuwbouw / 
renovatie
De nieuwe voorzitter ijvert ook voor 
een gelijke behandeling tussen nieuw-
bouw en renovatie. Op fiscaal vlak 
gaapt er immers nog steeds een enorme 
kloof: 21 % BTW voor de nieuwbouw 
tegenover 7 à 12 % registratierechten 
bij de aankoop van een bestaande 
woning – die kan gerenoveerd worden 
aan 6 % BTW. De kloof is al even 
groot inzake energie-efficiëntie: lood-
zware eisen voor nieuwbouw, terwijl 
ze voor bestaande woningen - die 
nochtans enorm veel CO2 uitstoten – 
volledig ontbreken. Dit alles leidt tot 
een onrechtvaardige prijskloof tussen 
nieuwbouw en de secundaire markt. 

“Als mogelijke oplossingen voor dit 
onevenwicht denk ik bijvoorbeeld aan 
sloop/heropbouw met verdichting, aan 
lagere BTW-tarieven voor nieuwbouw, 
en aan het opleggen van minimale 
energie-efficiëntie-eisen voor de be-
staande woningen.”, besluit voorzitter 
Amory. “En wat uitdagingen betreft 
blijven de lange termijnen voor het 
afleveren van een bouwvergunning 
tenslotte ook nog steeds een oud zeer. 
Daar is nog heel wat werk aan de 
winkel en de overheden moeten in 
de eerste plaats meer inspanningen 
leveren om de wettelijke termijnen na 
te leven.” •
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Nieuwe groepering binnen de Confederatie Bouw

Algemene Aannemers van 
“Zwembadbouwers”

De aanleg van zwembaden zit de afgelopen jaren stevig in de lift, want  
steeds meer particulieren willen er eentje in hun eigen tuin. Maar gezien  
de toenemende complexiteit van zwembadbouw (waterbehandeling,  
verwarmingstechnieken, elektriciteit, enz.) kunnen ze daarvoor maar  
beter beroep doen op een vakbekwame onderneming. Om de particulier  
te helpen bij het maken van de juiste keuze, werd er binnen de Confederatie 
Bouw een Groepering van Algemene Aannemers van “Zwembadbouwers” 
opgericht. Die geeft aan haar klanten de nodige garanties inzake vakman-
schap, professionele uitvoering en service na verkoop.

Bob Monteyne
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Nieuwe groepering binnen de Confederatie Bouw

Het hebben van een eigen zwembad wordt steeds populair-
der, zowel in Vlaanderen als in Wallonië maar ook Brussel 
volgt deze trend. Sinds een aantal jaren zit de aanleg van 
zwembaden bij particulieren dus klaarblijkelijk serieus in de 
lift. Het jaar 2016 was al erg succesvol maar voor 2017 werd 
er opnieuw een groei opgetekend van ruim 20 % t.o.v. 2016. 
De oorzaken van deze groei zijn de lage rente, het zachtere 
klimaat, enz. 

Particulieren verkiezen hun spaargeld te investeren in de ei-
gen woning, liever dan het te parkeren op een spaarrekening 
die geen rente opbrengt. Daarnaast heeft ook de prijs van 
een zwembad de afgelopen jaren een fikse duik genomen: 
een klassiek zwembad van 8 op 4 meter is al “instapklaar” 
aangelegd voor minder dan 50.000 € terwijl ook de kwali-
teit van de zwembaden zelf er de afgelopen jaren spectacu-
lair op is vooruit gegaan.

Zwembadbouw steeds complexer
Zwembadbouw is een complex gebeuren waarbij er heel 
wat technieken samenkomen: ruwbouw, afvoertechnie-
ken, waterdichtheid, elektriciteit, verwarmingstechnieken, 
waterbehandeling, ….. Het zorgvuldig uitvoeren van dit 
bouwproces vergt vakmanschap en tijd. Een algemeen 
aannemer biedt de beste garantie op een vlotte en correcte 
coördinatie van al deze werkzaamheden: graafwerken, ruw-
bouw, elektriciteit, betegeling, verwarming, enz.

Om de klanten / kandidaat zwembadbouwers op weg te 
helpen bij hun keuze van een goede vakman voor hun 
zwembadproject werd er nu een aparte Groepering binnen 
de Confederatie Bouw opgericht (www.zwembad-bouwers.
be) waarvan de leden zich profileren als vakbekwame en 
ernstige professionals. Ze voldoen aan een aantal voorwaar-
den die wijzen op kwaliteitsvol werk (erkenning, toegang 
tot het beroep) en daarnaast bieden ze hun klanten ook nog 
andere garanties. Denk daarbij aan een onderhoudsdienst 
en een complete dienst na verkoop (met minimale garan-
tie van 2 jaar op onderdelen en werkuren en een 10-jarige 
stabiliteitsgarantie van het zwembad), een overeenkomst 
met gedetailleerde omschrijving van de werken, een globale 
prijs, enz. 

Ze verbinden er zich eveneens toe om een maximaal voor-
schot van 30 % van de prijs te vragen. Moest er zich dan 
toch nog een conflict voordoen met de klant, dan engageren 
deze bedrijven zich dat ze eerst een bemiddelingspoging 
zullen ondernemen bij een erkend bemiddelaar, vooraleer 
eventueel andere gerechtelijke stappen te ondernemen.

“Een zwembad bouwen? Begin er al in  
de winter aan” 
Op de website www.zwembad-bouwers.be kunnen kandi-
daat-bouwers terecht voor nuttige info en allerlei tips. On-
der andere vragen als of er een bouwvergunning nodig is, 
wat de gemiddelde doorlooptijd of kostprijs van een project 

Algemene Aannemers van 
“Zwembadbouwers”

is, komen er aan bod. De Groepering wil inzetten op een 
verdere professionalisering van de sector en wil het aanleg-
gen van een eigen zwembad ook promoten. 

Maar als eerste aandachtspunt wil de federatie alvast par-
ticulieren aansporen om niet tot de zomer te wachten om 
te beginnen nadenken over een eigen zwembad en hen sti-
muleren om hun zwembad al in de wintermaanden te laten 
bouwen. De oplevertermijnen zijn dan ook veel korter en de 
prijzen een pak scherper. En wat niet onbelangrijk is: men 
kan dan al vanaf de eerste zomerdag een frisse duik nemen.

“Een zwembad associëren we doorgaans met de zomer. Dat 
blijkt ook uit de orderboekjes van onze zwembadbouwers.”, 
zegt Dirk Derwael, directeur van de groepering. “Die zitten 
vooral tijdens de warme maanden overvol terwijl we de ac-
tiviteiten eigenlijk meer zouden willen kunnen spreiden. In 
tegenstelling tot de algemene bouw, hebben wij geen bouw-
stop. Enkel strenge vorst en sneeuw kunnen het bouwproces 
stilleggen. In principe kunnen we een zwembad dus het hele 
jaar door bouwen.”

Veel voordelen voor de klant
Ook voor de particulier valt er heel wat te winnen, want 
doordat de aannemers de bouwwerken beter kunnen sprei-
den, kunnen zij de oplevertermijnen nog beter en strikter 
naleven. Bovendien kan de tuin tegelijkertijd worden aan-
gepakt: de groenafwerking rondom het zwembad sluit dan 
mooi aan. Als kers op de taart kunnen kandidaat-bouwers 
al eens van een winterkorting genieten. 

Maar het grote voordeel blijft ontegensprekelijk een ge-
bruiksklaar zwembad hebben tegen de eerste zonnestralen 
en mooiere temperaturen. “Veel mensen stellen de bouw 
van hun zwembad inderdaad nog maar al te vaak uit tot in 
de zomer, maar dan is het al te laat”, besluit Derwael. “De 
kans is groot dat de zomer al voorbij is tegen dat men zijn 
eerste frisse duik zou kunnen nemen en dat is zonde. Bouw 
je zwembad dus bij voorkeur in de winter.” •

1111
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Modulaire lichtstraat van VELUX  
verhoogt aantrekkingskracht 
van deze school

De trappenhal van de Sint-Maarten Middenschool in Beveren baadt in het licht 
dankzij de modulaire lichtstraat van VELUX. “Hoewel in het oorspronkelijk  
ontwerp koepels waren voorzien, hebben we geen moment spijt gehad dat we 
zijn overgestapt naar een lichtstraat van VELUX. Het eindresultaat mag er zijn”, 
aldus Bart Bauwens, projectleider bij aannemer Cordeel.

Ruwbouw & algemene aanneming • juli-augustus 2018
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De secundaire school Sint-Maarten 
Campus in Beveren telt vandaag 1.700 
leerlingen. De aantrekkingskracht van 
de school reikt zelfs tot in Antwerpen. 
Wegens dat succes kampte de school al 
lang met plaatstekort. Een uitbreiding 
van het bestaande schoolgebouw met 
een nieuwbouw bracht soelaas.  

“Voordien volgde een deel van onze 
leerlingen noodgedwongen les in 
containerklassen”, vertelt Ellen Ruyt-
hooren, diensthoofd van de facilitaire 
dienst van de school. “Vandaag vinden 
onze leerlingen onderdak in negentien 
nieuwe klassen waaronder vaklokalen, 
labo’s en een polyvalente zaal.” Het 
nieuwe gebouw is opgetrokken uit pre-
fab beton. Houttinten brengen warmte 
in het interieur. Een grote centrale 
trappenhal leidt de leerlingen naar hun 
klassen. 

Snelle installatie
Concreet gaat het om 43 modules in 
een lessenaarsdak opstelling, waar-
van drie modules voor rookafvoer. 
Het design van de gootstukken maakt 
configuraties met een helling van 5 
tot 25° mogelijk. De voorgemonteerde 
beugels en klemmen zorgen ervoor 
dat de modules eenvoudig en veilig 
geïnstalleerd kunnen worden. “We zijn 
in onze keuze goed begeleid door 
VELUX. Het lessenaarsdak was voor 
deze overspanning de meest logische 
oplossing”, legt Bart Bauwens uit. “De 
installatie is erg vlot verlopen. Op ba-
sis van plannen van VELUX hebben 
wij de nodige opening, opstanden en 
profielen voorzien. VELUX heeft ons 
een aantal plaatsers voorgesteld. De 
firma die we hebben aangesteld, heeft 
de lichtstraat op amper twee dagen tijd 
geïnstalleerd.”  

Meer licht, meer leerlingen
De school is opgetogen over het resul-
taat. Ellen Ruythooren; “De lichtstraat 
bepaalt in sterke mate het uitzicht 
van de trappenhal. Zeker op zonnige 
dagen is de lichtinval prachtig. Ook 
de ouders zijn onder de indruk van de 
lichtstraat en bij uitbreiding de hele 
nieuwbouw. We hebben dit schooljaar 
een enorme toename van ons leerlin-
genaantal gezien.” 

Ook aannemer Cordeel is overtuigd 
van de VELUX lichtstraat. “Op een 
andere werf waar aanvankelijk een 
andere oplossing was voorzien, gaan 
we nu ook overstappen naar een mo-
dulaire lichtstraat van VELUX. Het is 
een erg mooi product. Op de bovenste 
verdiepingen van het nieuwe schoolge-
bouw is vandaag nauwelijks kunstlicht 
nodig.” •

Licht op alle verdiepingen
“Het was van belang om zo veel mo-
gelijk licht in de trappenhal te krijgen, 
op alle drie de verdiepingen”, licht Bart 
Bauwens van aannemer Cordeel toe. 
“In de aanvankelijke plannen waren 
een soort van lichtkoepels voorzien; 
torentjes met kleine ramen. Maar we 
merkten al snel dat de lichtopbrengst 

van dit systeem te beperkt was.” De 
aannemer besloot daarop om een 
lichtstraat te installeren. “We hebben 
in eerste instantie de mogelijkheden in 
andere materialen zoals polycarbonaat 
bekeken, maar na een beursbezoek 
waren we helemaal overtuigd van de 
modulaire lichtstraat van VELUX. 
Dit is kwalitatief een beter product en 
ook esthetisch biedt VELUX veel meer 
dan andere lichtstraten.”  
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Versoepeling wetgeving op aanvraag van Faba
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Rijbewijs B voortaan voldoende 
om met bouwmachine te rijden
Vanaf nu mag iedereen met een rijbewijs B ‘een voertuig van speciale constructie 
voor industrieel gebruik’ op de openbare weg besturen bij verplaatsingen  
tussen bouwplaatsen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om bulldozers of graaf- 
machines. Voordien moesten bestuurders van dit soort voertuigen een rijbewijs C 
voor ‘vrachtwagens’ hebben, ook al reden ze maar heel sporadisch korte  
afstanden over de openbare weg. Het Rijbewijs B krijgt dus een grondige update. 
Wie een dergelijk rijbewijs bezit mag voortaan dus de openbare weg op met een 
industrieel voertuig van speciale constructie, maar dan wel onder bepaalde  
voorwaarden.

Wanneer een bouwmachine zich op 
de openbare weg begeeft, moet de 
bestuurder ervan vanzelfsprekend over 
een rijbewijs beschikken. Als bouwma-
chines meer dan 3,5 ton wegen, moest 
dat tot voor kort zelfs een rijbewijs C 
zijn, wat een onnodige extra adminis-
tratieve last voor de onderneming met 
zich meebracht. 

Veel jonge bestuurders van bouwma-
chines beschikken namelijk niet over 
zo’n rijbewijs van categorie C, dat ook 
vereist is om met een vrachtwagen te 
rijden. Tot voor deze nieuwe wetge-
ving op 11 december 2017 van kracht 
ging, moesten ze dus alle nodige stap-
pen ondernemen om het rijbewijs C 
halen en dit zelfs indien ze zich slechts 
heel beperkt en sporadisch op de open-
bare weg begaven, bijvoorbeeld bij het 
binnen- en buitenrijden van een werf.

Die wetgeving werd nu versoepeld 
op vraag van de Federatie van Alge-
mene Bouwaannemers (Faba) en de 
Belgische Federatie van Aannemers 
van Wegenwerken (BFAW).  Minister 
Belot (Federaal Minister van Mobili-
teit) heeft een Koninklijk Besluit laten 
goedkeuren dat voor een oplossing 
zorgt. 

Om van die vereenvoudiging gebruik 

te kunnen maken, moet echter aan 
twee voorwaarden voldaan zijn. Voort-
aan volstaat een rijbewijs B om een 
bouwmachine te besturen op voor-
waarde dat

• de maximumsnelheid van het  
 voertuig niet hoger is dan 40 km/u;
•  de afstand tussen de twee  
 bouwplaatsen niet meer bedraagt  
 dan 5 km.

Deze maatregel mag dan al de ad-
ministratieve lasten van de bedrijven 
uit de sector verminderen, ze stelt 
hen niet vrij van de verplichting om 
de werknemers op te leiden in het 
veilige gebruik van zulke voertuigen, 
of op zijn minst na te gaan of ze 
daarvoor geschikt zijn. •
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Wij houden elke constructie droog.

PEC 3000® 
UNIEKE bitumen op rol!

R.A.P. Industries is gespecialiseerd in afdichting op de meest kritische 
punten van de bouw. Zowel de keldervoet, buisdoorvoeren, raamaansluitingen, 
terrasaansluitingen, groendaken alsook inloopdouches.

Daar waar de meeste kans is op waterinfiltratie!

WIJ BIEDEN U:

✓ Een volledige oplossing

✓ Unieke producten en toebehoren

✓ ATG keuring

✓ Juiste aanpak

Schaffensesteenweg 5 - 3583 Paal-Beringen 
info@rap-industries.be
www.rap-industries.be
T. 011/21 02 22 - F. 011/42 74 27
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Charter van 1989 nieuw leven ingeblazen

Faba herlanceert “Charter  der Woningbouwers”

Een eigen huis of appartement is de droom van zowat iedere Belg. Een  
bouwproject is echter een complex en duur gebeuren. Om onaangename 

verrassingen te voorkomen is het dan ook raadzaam om een beroep te doen 
op een professional die naast een vakkundige uitvoering der werken ook de 

rechtmatige belangen van de bouwheer respecteert. De leden van het  
kwaliteitslabel “Charter der Woningbouwers” bieden deze garantie.

Op zowat alle contracten voor de bouw of de verkoop 
van een nieuwe woning of appartement is de wet Breyne 
van toepassing. Deze wet beschermt de klant op allerlei 
belangrijke vlakken, zoals onder meer het bepalen van een 
vaste prijs, een maximaal voorschot, een dubbele oplevering 
en het voorafgaandelijk stellen van een waarborg door de 
aannemer, voor het geval dat het toch nog fout zou lopen. 

Zo mag de aannemer bijvoorbeeld nooit meer dan 5 % 
van de overeengekomen prijs als voorschot vragen. Ook de 
tussentijdse facturen mogen nooit hoger zijn dan de waarde 
van de werken die al effectief werden uitgevoerd – op die 

manier is een “verdoken” vorm van voorschot verboden.  De 
aannemer zal bovendien vóór de aanvang der werken een 
waarborg moeten stellen. Die dient om de bouwheer te ver-
goeden in geval van gebrekkige uitvoering van de werken. 
Deze waarborg kan trouwens pas ten vroegste vrijkomen 
bij de oplevering van de werken. De oplevering zelf gebeurt 
altijd in 2 fasen: bij de voorlopige oplevering aanvaardt de 
bouwheer de werken en krijgt hij de sleutels. Eén jaar later – 
wanneer er een volledige winter is overgegaan – gebeurt de 
definitieve oplevering. Gedurende die tussenliggende perio-
de van 12 maanden kan de aannemer eventuele gebreken in 
het bouwwerk nog herstellen. Tot slot voorziet het contract 
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Charter van 1989 nieuw leven ingeblazen

Faba herlanceert “Charter  der Woningbouwers”
in een vaste prijs met een duidelijke uitvoeringstermijn. In 
principe kan deze prijs alleen nog wijzigen wanneer de par-
tijen dit onderling overeenkomen – bijvoorbeeld wanneer de 
klant tijdens de werken voor een andere keuken kiest. 

Om de kandidaat-bouwers te helpen bij één van de belang-
rijkste beslissingen in hun leven, heeft de Federatie van 
Ontwikkelaars-Woningbouwers in 1989 al een Charter 
opgesteld, maar aangezien dat charter de jongste jaren wat 
uit de aandacht is verdwenen, vonden de leden de tijd rijp 
om het nieuw leven in te blazen.

Dit Charter is in feite een kwaliteitslabel waarbij de leden 
zich engageren om de beschermingsbepalingen van de wet 
Breyne altijd op te nemen in hun contracten en correct na te 
leven. Daar bovenop gaan ze nog enkele extra engagemen-
ten aan ten voordele van de bouwheer : 

•  Ze hanteren slechts één contract met de bouwheer.  
 Elke wijziging of aanvulling (inzake prijs,  
 uitvoeringstermijn, gebruikte materialen, ……)  
 wordt steeds in het oorspronkelijke contract opgenomen  
 of er als bijlage aan toegevoegd. Deze werkwijze biedt  
 meer transparantie en rechtszekerheid voor de bouwheer.
•  De prijs is steeds gebaseerd op de bouwplannen van  
 de klant, opgesteld door een architect. De architect zal 
  in zijn plan rekening houden met de bodemstudie, met 
 de verplichtingen inzake energie-efficiëntie en met de 
 stedenbouwkundige voorschriften. 
•  In geval van klacht over de naleving van de wet Breyne 
 analyseert een interne Toezichtcommissie het dossier.  
 Als het lid de wet heeft overtreden, volgen er gepaste  
 sancties. Bedrijven die de principes van het Charter niet  
 respecteren worden geweerd, op die manier blijft het  
 Charter een geloofwaardig kwaliteitslabel.

Is de herlancering van dit Charter dan nodig? Blijkbaar 
toch wel. “In de afgelopen jaren werden er in België jaar-
lijks zo’n 45.000 bouwvergunningen afgeleverd. Op een 
erg groot gedeelte hiervan is in principe de wet Breyne van 
toepassing. Maar helaas horen we elk jaar verhalen van 
aannemers die deze bepalingen met de voeten treden, ten 
nadele van de klant. De meest voorkomende misbruiken 
zijn: het aanrekenen van belangrijke prijstoeslagen (onder 
onduidelijke voorwendselen); het vervangen van het oor-
spronkelijke contract van de aannemer door afzonderlijke 
contracten met verschillende onderaannemers (waardoor de 
bescherming van de wet Breyne niet speelt); het verzuimen 
om een waarborg te stellen; het factureren van werken die 
nog niet werden uitgevoerd, enz. Al deze misbruiken leiden 
tot dramatische gevolgen voor de bouwheer wanneer de 
aannemer failliet gaat. We beschikken niet over cijfers of 
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de wet Breyne nu meer of minder wordt overtreden dan 
vroeger, maar we merken wel dat heel wat klanten geen 
flauw benul hebben van de bescherming die de wet Breyne 
hen biedt. Via deze herlancering willen we deze wet weer 
meer bekendheid geven. We hebben trouwens ook de an-
dere betrokken actoren, zoals de notarissen, de banken, 
de architecten, de ambtenaren die de bouwvergunningen 
afleveren, …gevraagd om hun klanten goed te informeren 
over de toepassing ervan.”
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Algemene Ondernemingen Robert 
Wyckaert

Ottergemsesteenweg 415 9000 GENT

Artem Zandbergen 6 2480 DESSEL

Batifer ZoningIndustrielleCerisier 9 6890 TRANSINNE

Bouw- en Coordinatie Kantoor Andries Steenweg op Deinze 55 9880 AALTER

Bouw Francis Bostoen Koninginnelaan 2-3 9031 GENT

Bouwbedrijf Van Poppel Oude Liersebaan 233 2800 MECHELEN

Bouwbedrijf Vens Kortrijksteenweg 16 8750 WINGENE

Bouwonderneming Eribo Vredestraat 45 8790 WAREGEM

Bouwonderneming Ooms Oostmalsesteenweg 220 2310 RIJKEVORSEL

Cobelba Rue des ReinesMarguerites 5/7 5100 NANINNE

DallaValle Rue de la Verte Reine PER, 17 7600 PÉRUWELZ

Delmulle Waregemseweg W., 146 9790 WORTEGEM-PETEGEM

Durabrik Bouwbedrijven - Durabrik 
Entreprises de Construction

Landegemstraat, 10 9031 DRONGEN

Entreprises Générales de Construction 
E.G.C.O. G. Surkyn et Fils

Avenue Circulaire 108 1180 UCCLE

Entreprises Générales E. de Kempeneer A. Lambiottestraat 44 1030 BRUSSEL

Entreprises Generales Th. Balcaen et Fils Jetse Steenweg 396 1081 KOEKELBERG

Gaby NapoléonAnnicqstraat 44 9600 RONSE

Hp Linden Bahnhofstrasse 27 4780 SANKT VITH

Huysman Bouw Stationsstraat 83 9900 EEKLO

Groep Huyzentruyt Wagenaarstraat 33 8791 WAREGEM

Les Entreprises Fernand Kaye Rue Cyrille Bauwens 34 1390 GREZ-DOICEAU

Macors Chaussée de Liège 31 5360 HAMOIS

MaisonsBlavier Rue Campagne du Moulin 7 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

Sibomat Oude Waalstraat 248 9870 ZULTE

Stroeijkens Moorselstraat 35 3080 TERVUREN

Tasia Luc Grande Enneille 104 6940 DURBUY

Team Construct Clemenceaulaan 7 1070 ANDERLECHT

Thomas et Piron La Besace 14 6852 OUR

T-Palm Rue Armand Enkart 38 4910 POLLEUR

Van Buggenhout Algemene 
Bouwonderneming BVBA

Vinnekenstraat 22 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS

Vandezande Construct O.L.Vrouwstraat 18 3054 OUD-HERVERLEE

Verhaeghe Algemene 
Bouwonderneming

Spiegelrei 11 8000 BRUGGE

Marchetta Bouwgroep Marcel Habetslaan, 30 3600 GENK

Wl Construct Korte Watertorenstraat, 1 3930 HAMONT-ACHEL

Woestenborghs Bouwbedrijf Vaartstraat 21 2330 MERKSPLAS

Zeker Wonen Antwerpsesteenweg 897A 9041 GENT

Charter van 1989 nieuw leven ingeblazen

Hieronder vindt u een lijst van de ondertekenaars van het 
Charter. Naast de bovenstaande garanties die ze bieden, 
zijn ze ook allen erkend in minstens klasse 2 van categorie 
D (algemene bouwaanneming). Dit betekent dat deze on-
dernemingen op technisch, economisch en financieel vlak 
gezond zijn.

Deze lijst wordt jaarlijks opnieuw bekrachtigd in-
dien ze nog steeds voldoen aan de voorwaarden. Op 
de website staat altijd de meest actuele ledenlijst.  
www.charterwoningbouw.be •
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Ruwbouw
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Bouwknopen zijn plaatsen in de bouwschil van een be-
schermd volume waar de wanden van de bouwschil elkaar 
raken.

Over dit bouwtechnisch belangrijke onderwerp bestaat nu 
een instructieve film van drie minuten. Hij werd gemaakt 
onder leiding van het WTCB, met de hulp van Forem 
en Constructiv, en biedt aanzienlijke ondersteuning bij 
het voorbereiden van interne opleidingen. Aarzel niet om 
Bouwknopen: The Movie aan te vragen bij de Faba! Nog 
vragen? •
Faba@confederatiebouw.be.

Bouwknopen: The Movie

ROADSHOW – Een nieuwe « BETON » norm:  
Wat zijn de nieuwigheden voor de ondernemer ?

Sinds kort is een nieuwe Belgische bijlage aan de Europese 
norm NBN EN 206 van toepassing. De nieuwe norm NBN 
B 15-001 zal toelaten de Europese norm toe te passen. 
Deze normen dekken de specificaties, de performantie, de 
productie en de conformiteit van beton. Er zijn talrijke wij-
zigingen. Tijdens deze roadshow, zullen de wijzigingen die 
impact hebben zowel op de voorschrijvers, als de betoncen-
trales of de ondernemers voorgesteld worden.

Deze roadshow is een samenwerking tussen Faba,  
Confederatie Bouw Cluster Ruwbouw en Algemene  
Aanneming, Benor, WTCB, Fedbeton, GBV en Febe. •

Datum Uur Plaats Adres Taal

11 /sep 18u30-23u Cercle de Wallonie, Namur Avenue de la Vecquée 21, 5000 Namur FR

13/sep 18u30-23u Cercle de Wallonie, Liège Château de Colonster - Allee des Erables, 4000 Liège FR

25/sep 18u30-23u CNC, Brussel Rue du Lombard 42, 1000 Bruxelles FR/NL

2/okt 18u30-23u CNC, Kortrijk Kortrijksestraat 389 A, 8500 Kortrijk NL

4/okt 18u30-23u Cedubo, Heusden-Zolder Marktplein 7, 3550 Heusden-Zolder NL

9/okt 18u30-23u Crown Plaza, Antwerpen Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen NL

16/okt 18u30-23u CNC, Zwijnaarde Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde NL
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Wij zoeken samen met u naar de juiste 
oplossing qua verticaal transport. 
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verdeler van KLAAS in België en uw partner 
in onderhoud en herstellingen van alle 
merken verhuisliften en alu kranen. 

UIT STOCK 

LEVERBAAR

DE KRACHTIGSTE 

ALU-AANHANGERKRAAN 

BINNEN ZIJN SEGMENT

GEDA LIFT
STANDARD 

COMFORT 
FIXLIFT

ROADSHOW – Een nieuwe « BETON » norm:  
Wat zijn de nieuwigheden voor de ondernemer ?



Ruwbouw & algemene aanneming • juli-augustus 2018

Nieuwe sensibiliseringscampagne van Uasw 

2222

Het is wellicht niet algemeen bekend, maar Faba telt ook 
een “Unie van Aannemers van Spoorwegwerken”. Deze 
bestaat uit een dertigtal bedrijven, die instaan voor het 
plaatsen en het onderhoud van de sporen, het laswerk aan 
het spoor, het aanleggen van bovenleidingen, de installatie 
van het seinstelsel of de beveiliging langs zowel trein- als 
tramsporen. Voorzitter van de Unie is Dhr. Dirk Rotthier 
(NV Frateur De Pourcq) die wordt bijgestaan door onder-
voorzitters Benoît Frauenkron (SA Jérouville) en Kris Mer-
tens (NV Strukton Rail).

Als vertegenwoordiger van de ondernemingen die actief zijn 
in de spoorwegsector, wil de Uasw communiceren over de 

risico’s van het beroep en tegelijkertijd ook de goede voor-
beelden laten zien van verschillende werksituaties. Precies 
daarom lanceerde ze haar preventiecampagne 2017-2018 in 
samenwerking met Constructiv.

Veiligheid hoog in het vaandel
Voorkomen is beter dan genezen als het op veiligheid aan-
komt. Hoewel het aantal arbeidsongevallen in de spoorweg-
sector tussen 2011 en 2015 met ongeveer 46% is gedaald, 
mogen de bedrijven uit deze sector nu niet op hun lauweren 
gaan rusten. De Verletmeter Arbeidsongevallen (VA) van 
Constructiv, die de ernst van de arbeidsongevallen meet via 
de duur van de afwezigheid, is tussen 2014 en 2015 immers 
met bijna 15% gestegen.

Sinds 2016 constateert men bovendien een stijging van de 
afwezigheden wegens een ziekte of een arbeidsongeval met 
minder dan 30 dagen arbeidsongeschiktheid (Globale Ver-
letmeter of GV). Tussen 2013 en 2015 tekende Constructiv 
voor deze parameter zelfs een stijging op met vrijwel 25%.

“Wij oefenen een boeiend, maar zwaar beroep uit. Onze 
opdrachtgevers (Infrabel, Tuc Rail, De Lijn, de TEC en de 
MIVB en meer algemeen al onze logistieke en industriële 
partners voor het leggen van sporen) zijn veeleisend, zeker 
wanneer het over veiligheid gaat. Wij doen aan Asset Ma-
nagement, dus wij onderhouden spoorwegnetwerken, spo-
ren, bovenleidingen en seinstelsels die in gebruik zijn. Dat 
maakt de coördinatie en uitvoering van het werk complex 
en de werkomstandigheden zijn bovendien zeer moeilijk, 
vooral ’s nachts en in het weekend,” zegt Dirk Rotthier, 
Voorzitter van de Uasw en Afgevaardigd Bestuurder van 
Frateur De Pourcq, een bedrijf dat al sinds 1887 bestaat.

De campagne heeft dus niet alleen tot doel om arbeiders 
voor de sector aan te trekken, maar ook om de medewerkers 
te wijzen op de risico’s waaraan ze blootstaan en ze hierover 
informatie te geven. Het uiteindelijke doel is hun veiligheid 
verbeteren en het aantal arbeidsongevallen verminderen. 
“De sector werft jaarlijks ongeveer 250 personen aan. De 
lonen liggen hoog en de opleidingen zijn intensief. De re-

Veilig werken op de sporen
Hoewel het aantal arbeidsongevallen in de spoorwegsector tussen 2011  
en 2015 met ongeveer 46% is gedaald, mogen de bedrijven uit deze sector 
nu toch niet op hun lauweren gaan rusten. Het blijft immers een boeiend 
maar zwaar beroep met behoorlijk wat risico’s.  Daarom lanceerde de  
Uasw samen met de Faba en Constructiv, een preventiecampagne voor  
veiligheid.
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Nieuwe sensibiliseringscampagne van Uasw 

Veilig werken op de sporen

Ruwbouw & Algemene Aanneming

Wees een lichtend voorbeeld !

Ruwbouw & Algemene Aaneming

www.constructiv.bewww.uasw.be

Max voor veiligheid, 
hij is op het goede spoor!

Ruwbouw & Algemene Aanneming

Kijk uit waar je loopt Max !

denen hiervoor zijn het technische karakter van de sector 
en de risico’s die gepaard gaan met het werk”, zegt Benoît 
Frauenkron, Technisch Directeur van het bedrijf Jérouville 
uit Libramont en Ondervoorzitter van de Uasw.

Max als boegbeeld van de campagne
De preventiecampagne die gelanceerd werd neemt de vorm 
aan van affiches, speelkaarten en roll-ups, inzetbaar bijvoor-
beeld tijdens interne opleidingen. Max, het hoofdpersonage 
van deze campagne, zal altijd het “goede spoor” illustreren 
in concrete werksituaties waarmee de werknemers uit de 
sector dagdagelijks worden geconfronteerd. Door hem en 
zijn juiste houding zal het goed gedrag in de verf worden 
gezet. Want jammer genoeg komen die onveilige gewoontes 
in de praktijk nog te vaak voor.

De sensibiliseringscampagne voor het veilig werken op de 
sporen ging vorig jaar van start met de lancering van een 
persbericht, het uitdelen van speelkaarten, en 4 affiches met 
Max in de hoofdrol die ook gedownload kunnen worden. 
Dit jaar wordt de campagne verdergezet met nog eens 3 
nieuwe thematische affiches: veilig werken met de railroute, 
de bovenleiding correct installeren en zorgen voor een juiste 
signalisatie. • 

www.uasw.be
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Nieuwe Faba Voorzitter 
bezorgd over onrealistische 
energieprestatie-eisen
De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba), een Koninklijke vereniging  
opgericht in 1881, groepeert 17 lokale verenigingen en telt ongeveer 5.000 leden  
algemene bouwaannemers, verdeeld over het ganse land, van de kleinste  
éénpersoonsonderneming tot de internationale burgerlijke bouwkunde groep. 
Tijdens het Federaal Comité (de Algemene Vergadering) van 21 maart 2018 werd  
ir. Frank Goes benoemd tot kersverse nieuwe voorzitter van de federatie en in die 
hoedanigheid uitte hij al meteen zijn grote bezorgdheid over de energieprestatie- 
eisen gesteld aan gebouwen die volgens hem totaal los staan van de realiteit.

Op 21 maart werd Frank Goes verkozen tot nieuwe voorzit-
ter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) 
voor een termijn van 3 jaar. Frank Goes is burgerlijk inge-
nieur bouwkunde en heeft een MBA bedrijfsmanagement 
op zak. Hij is 52 jaar oud en gedelegeerd bestuurder van 
Goes NV, een algemene bouwonderneming gespecialiseerd 
in zowel verbouwingen en restauraties van residentiële en 
niet residentiële gebouwen, alsook in nieuwbouw en indus-
triebouw. Frank Goes is tevens gedelegeerd bestuurder van 
Immo Goes, voornamelijk toegespitst op het beheren van 
studentenkoten, syndicus en project ontwikkeling. Hij is 
ook Voorzitter van het technische controle- en adviesbureau 
Seco.

Eerste toespraak met duidelijke boodschap
Tijdens zijn eerste toespraak heeft de nieuwe Voorzitter van 
de Faba zijn sterke bezorgdheid geuit over de energiepresta-
tie-eisen die gesteld worden aan gebouwen. 

“De te bereiken prestaties staan totaal los van de reali-
teit. Men begint zich af te vragen, eens het gebouw gezet 
of geïsoleerd is, hoe het correct kan worden verlucht om 
condensatieproblemen te vermijden. Problemen die ge-
vaarlijk zouden kunnen zijn voor de bewoonbaarheid. 
De drie Gewesten zouden beter met het federaal ni-
veau overleggen om de investeerders en de particulieren 

Frank Goes - Voorzitter Faba
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aan te zetten diepgaand te renoveren, of in desbetref-
fend geval, de bestaande gebouwen te slopen in plaats 
van onbetaalbare eisen te stellen aan nieuwe gebouwen.” 

Hoogdringende nood aan renovatie  
appartementsgebouwen 
Ons land telde begin 2017 bijna 200.000 appartements-
gebouwen met iets meer dan 1,4 miljoen woningen. Twee 
derden van deze gebouwen (ongeveer 130.000) dateren 
van vóór 1981 en zijn dus bijna 40 jaar oud. Met andere 
woorden, de appartementsgebouwen zijn vrij oud en wer-
den gebouwd met ondertussen voorbijgestreefde materialen 
en technieken. Ze behalen maar middelmatige resultaten 
inzake energieprestaties, wat dikwijls in het nadeel is van 
de bewoners.

“Bepaalde appartementsgebouwen moeten daarom drin-
gend gerenoveerd worden. In Vlaanderen alleen wordt ge-
schat dat 37 % van de woningen van onvoldoende kwaliteit 
is, waarvan 13 % aan ernstige structurele problemen lijden 
(stabiliteit, vocht, verluchting) en aan problemen inzake ba-
siscomfort (enkele beglazing, middelmatig sanitair, gebrek 
aan isolatie).”

Wallonië heeft anderzijds te kampen met gebouwen die in 
hoofdzaak nog van vóór de oorlog dateren, een groot deel 
hiervan in Henegouwen en in provincie Luik zou zelfs ge-
sloopt moeten worden. •

Sneller, beter 
en efficiënter 
bouwen

Wienerberger introduceert 
met Porotherm Dryfi x 
een baanbrekende 
techniek voor bouwen 
met PLS lĳ mstenen. Met 
de Porotherm Dryfi x extra 
spuitbus kan het voortaan 
nog sneller, beter en 
effi ciënter. 

Porotherm Dryfi x
Plug & Spray

www.porotherm.be
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Juridisch 

Dringende behoefte aan de 
indexering van de  
erkenningsbedragen  
De erkenning blijft een must voor onze bedrijven. De stabiliteit die deze reeds 
25 jaar biedt  is niet te onderschatten. Maar zoals bij elk systeem, zijn er af 
en toe enkele aanpassingen nodig. De indexering van de bedragen is dus 
dringend... Een boodschap die we aan de federale overheid hebben  
doorgegeven... Maar is deze boodschap ook goed aangekomen?

Een bekend mechanisme ...
Om in aanmerking te komen om te 
werken voor de overheid of als erkend 
aannemer voor het bouwen van parti-
culiere woningen moet een aannemer 
om de vijf jaar een erkenning aanvra-
gen. Hij moet hiervoor kunnen aanto-
nen dat hij over voldoende personeel 
en financiële en technische capacitei-
ten beschikt om een bepaalde klasse 
van werken (een bedrag) te kunnen 
uitvoeren.

Dit lijkt misschien een lange en admi-
nistratieve procedure, maar dankzij de 
tussenkomst van de Bouwkamers,  is 
het vaak slechts maar een formaliteit.

Behoefte aan een jaarlijkse 
automatische indexering
Er is echter een probleem: hoewel  het 
systeem algemeen wordt erkend en 

gewaardeerd, door zowel de onderne-
mers als de openbare opdrachtgevers, 
heeft de erkenning zwaar aan waarde 
moeten inboeten. De vermelde bedra-
gen zijn immers al 25 jaar niet meer 
geïndexeerd!

Daarom heeft Faba een beroep gedaan 
op de Ministers Kris Peeters (Econo-
mische Zaken) en Denis Ducarme 
(KMO) om een automatische jaarlijk-
se indexclausule in de reglementering  
te laten opnemen. De clausule zou 
enkel voor de toekomst gelden, wat 
het voordeel zou bieden de markt niet 
te verstoren.

Een nieuwe categorie: de 
renovatie van kunstwerken ... 
en een nieuwe klasse ... 9?
Sommigen willen van deze mini-her-
vorming profiteren om een nieuwe 

referentiecategorie in te voeren: de 
renovatie van kunstwerken … Deze 
werken, die steeds vaker voorkomen, 
plaatsen de overheden immers voor 
grote uitdagingen.

Anderen pleiten dan weer voor de 
invoering van een nieuwe klasse 9. 
Dit zou het voordeel bieden dat een 
gedeelte van de indexeringen die in 
het verleden niet plaatsvonden in deze 
nieuwe klasse zou vallen. Bovendien 
zouden de bedrijven van klasse 8, die 
onderling sterk verschillen qua grootte, 
opnieuw kunnen worden ingedeeld. •

Ruwbouw & algemene aanneming • juli-augustus 2018
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Noodzaak aan een vlottere vrijgave 
van de door de aannemers  
gestelde borgtochten 

Faba deed een beroep op Minister van Justitie Koen Geens om de  
ontoereikendheid van de huidige regelgeving op het gebied van  
voorschriften en omslachtige administratieve procedures, die moeten  
worden uitgevoerd voor het vrijmaken van de borgtochten die op  
overheids- en particuliere opdrachten van toepassing zijn, te onderstrepen.

Volgens de wet Breyne is de erkende aannemer verplicht om 
een borgtocht te stellen van 5% van de totale bouwsom om 
een goede uitvoering van de werken te garanderen. Deze 
wordt vervolgens vrijgegeven in twee fasen: een eerste helft 
bij de voorlopige oplevering en de tweede helft bij de defi-
nitieve oplevering.

In sommige gevallen werd de definitieve oplevering nooit 
ondertekend of werd de handtekening niet gelegaliseerd 
zoals wettelijk vereist. Deze borgtochten, door de onderne-
mers gestort via banken of collectieve garantiefondsen, wor-
den dus nooit vrijgegeven. De aannemers krijgen de door 
hen betaalde borgsommen dus niet terug. Deze situatie doet 
zich echter ook voor bij overheidsopdrachten ten gevolge 
van een verandering in het administratiepersoneel  of van 
een onopgelost geschil.

Faba  vraagt dus om een snelle vrijgave van de borgtocht 
binnen de 24 maanden na de voorlopige oplevering - indien 
de klant geen uitdrukkelijk bezwaar aantekent - en een 
verhoogde automatisering van de vrijgaveprocedures. Een 
maatregel die voorkomt dat grote bedragen voor onbepaalde 
tijd worden geblokkeerd voor zowel openbare als particulie-
re opdrachten in een periode waarin elke euro telt.

Faba verzoekt daarom om een specifiek 
wettelijk kader voor de snelle vrijgave van de 
borgtocht mogelijk te maken wanneer de 
klant niet uitdrukkelijk bezwaar maakt  
binnen de 24 maanden na de voorlopige  
oplevering.

Een kleine overwinning: de Deposito- en 
Consignatiekas volgt gedeeltelijk het stand-
punt van Faba
De Deposito- en Consignatiekas heeft aangegeven dat voor 
de borgtocht in het kader van de wet Breyne het door de 
borgtocht gedekte risico niet langer bestond tien jaar na de 
voorlopige oplevering - met verwijzing naar de tienjarige 
garantie. Een administratieve en interne stelling die binnen 
de Deposito- en Consignatiekas bestaat. Op eenvoudig ver-
zoek bij de Deposito- en Consignatiekas kunnen de borg-
tochten geplaatst in het kader van de wet Breyne inderdaad 
na tien jaar worden vrijgegeven. •

Juridisch 
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Aannemers: denk aan de 
aardingslus!
De FOD Economie trekt aan de alarmbel.  
De voorbije twee jaar kreeg ze namelijk  
111 afwijkingsaanvragen om de aardingslus  
ergens anders dan onder de fundering te 
mogen plaatsen. Reden daarvoor? In 95 procent 
van de gevallen was de aannemer vergeten de 
lus te plaatsen en moest er dus een alternatieve 
oplossing worden bedacht. 111 is natuurlijk  
heel veel en daarom is het van belang dat u 
als aannemer hier voldoende aandacht aan 
schenkt. In dit artikel nog even een reminder 
hoe dat best kan gebeuren.  

“In het AREI staat in de artikels 69 en 86 mooi beschreven 
hoe je een aardingslus moet plaatsen”, zegt Kris Van Din-
genen, directeur Technologie en Certificatie bij Techlink. 
‘Toch komt het in de praktijk af en toe nog te vaak voor 
dat algemene aannemers de lus vergeten te installeren. Een 
klein drama natuurlijk, want zo kan je het gebouw niet 
aansluiten op het net.”

Veel duurder en te voorkomen alternatief
Wat kan men dan nog doen? In de praktijk moet men de 
afdeling Infrastructuur en controles van de FOD Economie 
contacteren als de aardingslus ontbreekt en die zullen dan 
verzoeken om officieel een afwijking aan te vragen. Men 
moet de FOD dan heel wat documenten bezorgen zodat ze 
de situatie kunnen evalueren. Als ze een afwijking toestaan, 
voegen ze hier een oplossing op maat aan toe. Er zal bijvoor-
beeld een aardlus rond het gebouw moeten worden aange-
legd of men zal moeten werken met extra aardelektroden 
zoals baren en pennen. Het alternatief van FOD is altijd 
veel duurder en daarom is het belangrijk dat u als aannemer 
daar voldoende aandacht aan schenkt. 

Hoe te werk gaan
De afdeling Infrastructuur en Controles van de Algemene 
Directie Energie vestigt uw aandacht op de voorschriften 
van de artikels 69 en 86 van het AREI, want enkel zo ver-

mijdt u dat u moet overgaan tot een duurdere oplossing om 
het equipotentiaalvlak van het gebouw te garanderen.

Het AREI vereist voor elke nieuwbouw (huis of apparte-
mentsgebouw) waar bij graafwerken voor funderingen een 
diepte van ten minste 0,60 m bereikt wordt, een aardingslus 
die aangebracht is op de bodem van de funderingssleuven 
van de buitenmuren als aardverbinding. Die aardingslus 
bestaat hetzij uit een volle geleider uit blank of verlood ko-
per, hetzij uit zeven samengeslagen draden van half soepel 
koper, met een rondvormige doorsnede van 35 mm² en zon-
der las. Indien geen aardingslus kan worden geïnstalleerd 
(bijvoorbeeld wanneer de diepte van de funderingssleuf 
onvoldoende is) of wanneer de spreidingsweerstand van de 
aardelektrode, gevormd door de aardingslus, onvoldoende 
klein is, moet worden gebruikgemaakt van bijkomende 
aardelektroden (baren, pennen, …). De verdere technische 
voorschriften en praktische details  vindt u in de artikels 69 
en 86 van het AREI. •

Illustratie plaatsingwijzen
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