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Gedragscode leden BVBB 

 

Leden van de BVBB verbinden er zich toe de missie, visie, waarden en doelstellingen van de 

beroepsvereniging te respecteren.  

Leden van de BVBB verbinden zich tot het respecteren van de volgende gedragscode :   

Naar de overheid: 

Als Vlarel erkend boorbedrijf en lid van de BVBB erkennen we dat onze activiteiten invloed hebben 

op grondwaterbeschikbaarheid en -kwaliteit. De bemalingswerken zullen door de leden van de BVBB 

steeds uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften vermeld in de Richtlijn 

bemalingen en conform wettelijke vereisten.   

 

De betreffende wetgeving en de richtlijn bemalingen dienen een praktisch en werkend kader te 

bieden om de verantwoordelijkheid van erkende boorbedrijven, aannemers en bouwheer met 

betrekking tot grondwaterverlaging te beperken. 

Het respecteren van dit kader en op structurele wijze bijdragen aan verbetering waar dit nodig is, is 

essentieel voor een goede werking van BVBB en voor elk Vlarel erkend boorbedrijf.  

Daarom zullen alle werken steeds uitgevoerd worden met het nodige respect voor het milieu en de 

betreffende wetgeving. Wanneer het zonder meer duidelijk is dat zij het milieu ernstige schade 

kunnen toebrengen worden deze voor de uitvoering van de werken uitvoerig besproken met de 

opdrachtgever. Indien de opdrachtgever weigert de nodige aanpassingen door te voeren wordt 

hiervan melding gedaan aan de stuurgroep van de BVBB welke de klachten zal bundelen en 

bespreken op het structureel overleg met de VMM, confederatie bouw en afhankelijk van de noden 

ook andere belangengroepen. 

 

Naar de leden van de BVBB 

Leden van de BVBB zijn per definitie Vlarel erkende boorbedrijven. Het voldoen aan de 

verplichtingen inzake scholing en administratie inzake de VLAREL regels zijn dan ook inherent 

voorwaarde voor lidmaatschap BVBB.  

Leden van de BVBB verbinden er zich toe in de uitoefening van hun activiteiten niets te ondernemen 

waardoor zij in strijd zouden komen met wat een andere ondernemer, lid van BVBB, beaamt te doen 

of te laten. Dit omvat eveneens het hanteren van billijke tarieven die alle gerelateerde kosten 

dekken.  

De BVBB zal basis algemene voorwaarden opmaken die aan haar leden ter goedkeuring worden 

voorgelegd. Na aanvaarding van deze voorwaarden worden leden van de BVBB geacht deze 

algemene voorwaarden over te nemen of te integreren in hun officiële offerte-, contract- en 

facturatie documenten. 
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Leden van de BVBB onthouden er zich van, eens een bepaalde opdracht aan een lid van de BVBB is 

toegewezen, de belangen van de begunstigde ook maar enigszins te schaden.  

De werken worden steeds uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en bij voorkeur 

steeds met eigen, terzake geschoold, personeel. In geval van overbezetting zullen de werken bij 

voorkeur uitgevoerd worden, al of niet in onderaanneming of in samenwerking met een ander lid van 

de BVBB. 

Leden van de BVBB verbinden er zich toe alle werken uit te voeren in overeenstemming met alle 

vigerende wettelijke bepalingen. Alle werken moeten onverkort het voorwerp uitmaken van 

facturatie.  

Leden van BVBB onthouden er zich van personeel van collega bemalingsbedrijven, lid van BVBB, 

bewust actief af te werven.  

Binnen de BVBB wordt een Ethische Commissie opgericht welke zal toezien op het respecteren van 

de Gedragscode. De Ethische Commissie is bevoegd om te trachten de partijen met elkaar te 

verzoenen in geval van geschil. Leden van BVBB verklaren zich akkoord de uitspraak van de 

commissie te eerbiedigen en uit te voeren. Leden van de BVBB welke de gedragsregels systematisch 

met de voeten blijven treden zullen worden uitgesloten.  

Naar het eigen personeel  

Leden van de BVBB  verbinden er zich toe de vigerende veiligheidsmaatregelen strikt na te leven.  

Leden van de BVBB zullen hun personeel steeds materieel ter beschikking stellen dat de nodige 

wettelijke keuringen heeft ondergaan.  

Leden van de BVBB engageren zich aan hun personeel steeds de nodige persoonlijke 

beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen.  

Leden van de BVBB engageren er zich toe hun leidinggevend en uitvoerend werfpersoneel ten 

gepaste tijde de door de BVBB georganiseerde opleidingen, basisopleiding tot boormeester 

bronbemaling alsook de bijscholing, te laten volgen.   

Leden van de BVBB engageren zich er toe deze gedragscode aan hun personeel kenbaar te maken.  

Stuurgroep 

Vergaderfrequentie:  

Stuurgroep vergaderingen vinden plaats op elke eerste dinsdag van de maand, met uitzondering 

van de maand augustus en de maand januari. Het staat de stuurgroep vrij om in onderling overleg 

bijkomende vergaderingen te beleggen, vergaderingen te verdagen of te verschuiven.  

Er wordt beoogd dat elke vergadering de reguliere agenda punten bevat, waarbij elke 3e 

vergadering een open vergadering is naar alle leden van de BVBB. Deze vergadering is inhoudelijk 

niet verschillend maar laat wel meer ruimte tot delen van alle informatie naar alle leden zodat 

iedereen alle informatie kan bekomen en gelegenheid heeft tot eigen inbreng.  

Samenstelling:  
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De Stuurgroep van de BVBB bestaat uit een vast aantal actieve vertegenwoordigers van Vlarel 

erkende boorbedrijven. Er is slechts één vaste aanwezige per bedrijf afgevaardigd. Een lid van de 

stuurgroep wordt geacht op alle reguliere vergaderingen, vastgesteld op 10 per jaar, aanwezig te 

zijn. Indien een stuurgroeplid minder dan 60% van de vergaderingen aanwezig is over 6 maanden 

kan hij verzocht worden zich uit te spreken over het mandaat. Wanneer een stuurgroeplid minder 

dan 60% van de vergaderingen aanwezig is over een periode van 12 maanden komt zijn/haar 

mandaat automatisch te vervallen. Elke vrije plaats in de stuurgroep kan ingevuld worden door 

leden die zich eenvoudig verkiesbaar stellen en bij een eerst volgende open stuurgroep gekozen 

worden door eenvoudige meerderheid van de aanwezige BVBB leden.  

Uit de leden van de stuurgroep wordt een voorzitter en vice-voorzitter gekozen. De voorzitter en 

vice-voorzitter zitten de vergadering voor en coördineren de werking, dit in samenspraak met de 

overige leden. Bij het begin van ieder werkjaar, dit bij de eerste vergadering van het nieuwe 

kalenderjaar kan het vertrouwen in de voorzitter en ondervoorzitter worden bevraagd.  

De leden van de stuurgroep zijn tegelijk ook leden van de ethische commissie. 

 

Algemeen  

De Gedragscode van de leden van de BVBB wordt goedgekeurd op de vergadering van 03/12/2019 

en treedt vanaf die datum ook effectief in werking. Ieder lid van de BVBB is verondersteld deze 

gedragscode voor akkoord te onderteken.  

Leden die de gedragscode niet ondertekenen of herhaaldelijk overtreden hebben geen stemrecht en 

hun vertegenwoordiger kan geen deel uitmaken van de stuurgroep.  

De gedragscode kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering mits een twee derde 

meerderheid van de aanwezige BVBB-leden.  

 

 

Voor akkoord,  

Datum:  

Bedrijf:       NCB lidnummer: 

Naam, voornaam, functie 

 

 

Handtekening 


