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Enquête: Heeft uw onderneming nood aan 

kostprijsberekening? 
Verspil geen tijd meer aan opdrachten die amper iets opbrengen. Door 

de juiste kostprijs van uw projecten in te schatten, kan u bepalen welke 

opdrachten u aanneemt en welke opdrachten u best links laat liggen. 

Om uw onderneming beter te kunnen bijstaan bij haar 

kostprijsberekening lanceren de Vlaamse Confederatie Bouw en het 

WTCB een project rond kostprijsberekening. Hiermee willen wij leren 

hoe kostprijsberekening vandaag gebeurt in uw onderneming en welke 

drempels u tegenkomt in de praktijk. 

Om dit project mee te ondersteunen, willen wij u vragen om deze 

enquête in te vullen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding, lobby, 

communicatie en 

professionalisering 

zijn inzet van 2022 

voor de 

complementaire 

bedrijven 
 

“In de voorbije jaren hebben 

we de basis gelegd voor de 

toekomst," aldus Patrick 

Noé (directeur van Cluster 

Complementaire Bedrijven). 

Maar hoe ziet die toekomst 

er dan uit? 

Lees het volledige artikel 

hier. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n2z_S5E9_kWKXjoyi1yYCSETjylLXXVJlP-e5BtwpVdUQzdEQ00xTVRQRlhZS1NaUEtYV1lVR0Q2RiQlQCN0PWcu&wdLOR=c78BC6F17-0B0F-485A-A73E-F33B0CAD23EB
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n2z_S5E9_kWKXjoyi1yYCSETjylLXXVJlP-e5BtwpVdUQzdEQ00xTVRQRlhZS1NaUEtYV1lVR0Q2RiQlQCN0PWcu&wdLOR=c78BC6F17-0B0F-485A-A73E-F33B0CAD23EB
http://www.confederationconstruction.be/Portals/20/Cluster%20interview%20PN%20nl.pdf
https://www.facebook.com/clustercomplementaire/
https://www.linkedin.com/company/clusterfedecom
mailto:cluster@confederatiebouw.be
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Samenwerking tussen BITA en 

Cluster Complementaire Bedrijven! 
Fedecom (Cluster Complementaire Bedrijven) en BITA 

(Belgische Innovatie Tegel Academie) bundelen voortaan 

hun expertise voor de opleidingen van tegelzetters en 

natuursteenbedrijven 

Binnen dit exclusieve partnerschap zal de Cluster 

Complementaire Bedrijven van de Confederatie Bouw alle 

opleidingen organiseren. De opleidingen richten zich niet 

alleen tot kandidaat- en jonge tegelzetters en 

natuursteenbewerkers, maar ook tot ervaren vakmensen. 

 

Het is zelfs de bedoeling om vooral al gevestigde 

tegelzetters aan te sporen zich regelmatig bij te scholen en 

innovatie hoog in het vaandel te dragen. Men kan alvast 

kennis komen maken met de opleidingen op 17 en 18 

maart tijdens de vakbeurs Stone & Tile in Flanders Expo 

(Gent), aan het Tegelpaleis. 

  

Sinds 2018 bestaat er een verplichting 

om een sloopopvolgingsplan (SOP) op te 

stellen voor sloop-, renovatie- of 

ontmantelingswerken die vallen onder 

het toepassingsgebied van Vlarema art. 

4.3.3. Concreet gaat het om volgende 

sloop-, renovatie- of 

ontmantelingswerken van niet-

residentiele gebouwen met een 

bouwvolume > 1000 m³ en in hoofdzaak 

residentiele gebouwen met een 

bouwvolume > 5000 m³ (m.u.v. 

eengezinswoningen). Daarnaast vallen 

infrastructuur- en onderhoudswerken 

waarbij meer dan 250 m³ puin vrijkomt 

ook onder dit toepassingsgebied. 

Vanaf 1/07/2022 worden de 

verplichtingen voor de opdrachtgever én 

voor de uitvoerder van de sloopwerken 

uitgebreid, zoals goedgekeurd door de 

Vlaamse regering in de nieuwe versie van 

het Vlarema (zie publicatie in het Belgisch 

staatsblad). Voor werken waar de opmaak 

van een SOP verplicht is, zal ook de 

conformverklaring ervan en de tracering 

van het sloopafval verplicht zijn als de 

omgevingsvergunning wordt 

aangevraagd na 30 juni 2022. 

Voor bovenstaand type werven betekent 

de verplichting concreet dat de 

volledige traceerbaarheidsprocedure van 

Tracimat vzw door de opdrachtgever en 

sloper of wegenbouwer gevolgd moet 

worden. 

Meer informatie vindt u hier. 

Techni-Mat 2022 Op 9 en 10 maart vond de vakbeurs Techni-Mat plaats te Kortrijk. Constructiv, 

VBA en VSBB organiseerden de infosessie ‘voorstelling van bestaande 

certificaten en opleidingen + veiligheid in steigerbouw’. Tijdens deze sessie 

werden de bestaande certificaten en opleidingen voor steigerbouwers 

voorgesteld. De veiligheid in steigerbouw stond hier centraal. 

 

We konden rekenen op tal van aanwezigen en kijken alvast uit naar de 

volgende editie! 

 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=44297
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=44297
https://emis.vito.be/nl/actuele-wetgeving/2-juli-2021-besluit-van-de-vlaamse-regering-tot-wijziging-van-het-besluit-van-de
https://emis.vito.be/nl/actuele-wetgeving/2-juli-2021-besluit-van-de-vlaamse-regering-tot-wijziging-van-het-besluit-van-de
https://www.tracimat.be/editor/files/2021/04/schema_traceerbaarheid_met_uitleg_v20190819.pdf
https://www.tracimat.be/kenniscentrum/nieuws/verplichte-sloopopvolging-en-tracering-van-sloopafval-voor-grote-werven-vanaf-1/07/2022-(vlarema-8)-158/

