Aan de leden van BVBB

Brussel, 29 april 2020
Beste,
De coronacrisis met de bijhorende federale maatregelen rond onder meer social distancing hebben
ertoe geleid dat de voorbije weken heel wat bouwwerven stilgelegd zijn of vertraging opgelopen
hebben. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een bemaling later opstart of langer actief is dan
oorspronkelijk voorzien, waardoor de in de vergunning of aktename toegestane debieten, de
startdatum van bemalingen, de duur van bemalingen of de bijzondere voorwaarden mogelijks niet
kunnen gerespecteerd worden. In het slechtste geval kan de indelingsklasse verhogen.
De Beroepsvereniging Bronbemalers (BVBB) en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) hebben deze
problematiek gemeld aan de bevoegde minister van Omgeving Zuhal Demir. Om tegemoet te komen
aan deze bezorgdheden, zijn de “Richtlijnen voor exploitanten van tijdelijke bemalingen (Covid-19)”
opgesteld door de betrokken administraties (VMM en departement Omgeving). Deze richtlijnen zijn
toegevoegd in bijlage.
Op 21 april 2020 heeft ieder erkend boorbedrijf deze richtlijnen via e-mail ontvangen. Er werd
bijkomend gevraagd om deze richtlijnen kenbaar te maken aan jullie klanten.
BVBB wil deze oproep herhalen. Bezorg deze richtlijnen aan de aannemers en bouwheren die een
bemaling lopende hebben. Het is de aannemer of de bouwheer die exploitant is en
hoofdverantwoordelijke voor het uitvoeren van de richtlijnen. Maar het is de verantwoordelijkheid
van het erkende boorbedrijf, de specialist ter zake, om de exploitant van deze richtlijnen op de
hoogte te brengen. Wanneer er inspectie is op de werf of een administratieve opvolging vanuit de
vergunningverlenende overheid, dan kan u als bemaler aantonen dat u de exploitant wel degelijk
geïnformeerd heeft over deze richtlijnen.
Vanuit de BVBB vinden we het onze plicht om onze klanten hierover schriftelijk te informeren. Zo
neemt u als gerespecteerd boorbedrijf uw verantwoordelijkheid. In bijlage aan deze brief vindt u een
brief vanuit BVBB naar de exploitanten van bemalingen die u hiervoor kan gebruiken. U kan uw klant
bijstaan om te voldoen aan deze richtlijnen.
Wanneer er een aanpassing van de richtlijnen op de website van departement Omgeving komt, dan
zullen we u hierover ook vanuit BVBB op de hoogte stellen.
Wanneer u nog vragen heeft over deze richtlijnen, dan kan u die steeds doorsturen naar
bvbb@confederatiebouw.be.
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