Werkmelding aannemers

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2014
Ter herinnering geven wij nog even mee dat vanaf 1 januari 2014
de aannemer die een overeenkomst gesloten heeft met een
opdrachtgever, de werken in onroerende staat moet aangeven
bij de RSZ via de nieuwe online dienst "aangifte van werken".
Voordien gebeurde de werkmelding via de toepassing 'unieke
werfmelding'.
De aangifte van werken is verplicht voor alle werken in onroerende staat van de bouwsector, metaalsector, elektriciteitssector, schoonmaakwerken, tuinbouwwerken en houtwerken. De
melding moet gebeuren door de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep gedaan heeft.
Vanaf 2014 zijn er ook nieuwe regels van toepassing vanaf wanneer de melding moet gebeuren. De aangifte moet steeds gebeuren voor:
• elke overeenkomst vanaf 5.000 EUR (excl. btw) met minstens
1 onderaannemer;
• elke overeenkomst vanaf 30.000 EUR (excl. btw) met of zonder
onderaannemer.
Werken waarbij 2 of meerdere onderaannemers tussenkomen,

moeten steeds gemeld worden, ongeacht het bedrag.
Voorbeeld:
Waarde contract Aantal onderaannemers

Aan te geven?

35.000 EUR

0

Ja

15.000 EUR

2

Ja

15.000 EUR

0

Neen

5.075 EUR

1

Ja

5.075 EUR

0

Neen

3.000 EUR

2

Ja

3.000 EUR

1

Neen

3.000 EUR

0

Neen

Bepaalde gevaarlijke werken (o.a. in verband met asbest) zullen
ook vermeld moeten worden in de aangifte.
Meer informatie: www.socialezekerheid.be
< Nathalie Put, starterscoördinator SBB

VERENIGD KONINKRIJK PAKT OVERSTROMINGEN AAN MET
WATERDOORLATENDE VERHARDINGEN

Het zijn onder meer de ondoordringbare
verhardingen op en rond eigendommen
die bijdragen tot de overstromingen.
Doordringbare bestratingen zijn deel van
de remedie. Voor de nieuwe wet waren
verhardingen om het even waar rond gebouwen en in de tuin toegelaten. Nu worden nieuwe of te vervangen verhardingen
enkel nog toegelaten als de bestrating
waterdoordringbaar is of als drainage
voorzien is naar een doordringbare oppervlakte op hetzelfde perceel. Andere
types van verhardingen vereisen een
speciale vergunning. Deze maatregelen
traden in oktober 2008 in Engeland en
in 2012 en 2013 in Schotland en Wales in
voege. Maar het zijn niet alleen de private
eigendommen die onder de wet vallen.
Ook de gronden van scholen, industrieterreinen, grootwarenhuizen, kantooren winkelgebouwen, … vallen sinds april
2010 in Engeland onder deze wet. Schotland volgt.
Toch bestaat er bij lokale overheden
TUINAANNEMER | 5 | juni 2014

© paving.org

In het Verenigd Koninkrijk is sinds 2010
een preventiewet (Flood and Water Manangement Act) van kracht. Aanleiding
hiervoor is dat het Britse eiland steeds
meer geteisterd wordt door extreme
neerslag met overstromingen tot gevolg.
De overheid wil daarom de elementen die
de stroomafwaarste overstromingen versterken, aanpakken via duurzame drainagesystemen.

Waterdoordringbare verhardingen in ontwikkeling. De eerste fase van het Brownfield Estate
in Londen E14 maakt intensief gebruik van kleurvolle doordringbare betontegels.

nog verwarring over de toepassingen
of heerst er scepticisme over het effect
van de maatregelen. Niettegenstaande
een klein verharde oppervlakte niet veel
invloed heeft op de impact van overstromingen wijst men wel op de cumulatieve
impact van het water dat gelijktijdig van
heel wat van die kleine verhardingen
komt. Zo komt de totale oppervlakte van
verhardingen in Londense voortuintjes
als parkeerplaats voor de wagen neer op
een oppervlakte van 5.200 voetbalvelden.
De Flood and Water Manangement Act

maakt dat op systematische wijze werk
zal worden gemaakt van de implementatie van duurzame drainagesystemen.
Doordringbare verhardingen worden gezien als een essentieel onderdeel van het
actieplan. Individuën, bedrijven of overheden kunnen zich laten begeleiden door
Interpave, de precast concrete paving an
Kerb association. l

< Willy De Geest

Meer informatie is te vinden op www.paving.
org.uk.
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