
BASTT NIEUWSBRIEF 24 december 2010 

 

BASTT wenst jullie allen een schitterende kerst en een succesvol nieuwjaar toe. We beginnen het jaar 

alvast met een aantal activiteiten. Hopelijk zien wij jullie daar! 

- Contactdag 

- Vlarem / Vlarem II 

- Agenda 

 

Contactdag ‘veiligheid’ – 8 februari deSingel, Antwerpen 

Hoe kunnen we een werkbaar veiligheidsbeleid implementeren op de werkvloer? Op 8 februari 2011 

nodigt BASTT vzw een aantal specialisten uit om in deSingel te komen praten en discussiëren over de 

veiligheidsproblematiek. Het thema is niet nieuw: 20 jaar geleden deed ze heel wat stof opwaaien, en 

sindsdien werd ze meerdere malen bijgewerkt. Twee decennia later zijn de risico’s niet van de baan, zo 

bleek onlangs nog in het betreurenswaardige ongeluk in Gent. 

BASTT gaat de moeilijke denkoefening niet uit de weg. In samenwerking met deSingel, die net een 

grondige vernieuwing achter de rug heeft, pikken we het veiligheidsdebat weer op. In de voormiddag gaan 

wij in 4 werksessies dieper in op een aantal thema’s uit het veiligheidsdebat: 

 Risico-analyse en grote evenementen, i.s.m. Vlaamse Opera 

 Veiligheid op de werkvloer in Culturele Cenra, i.s.m. Bart Uyttersprot (CC De Werf) 

 Gehoorbescherming, i.s.m. Beo CheckOneTwo bvba 

 Een nieuw KB Schouwspelzalen, i.s.m. Jean-Marie van de Velde 

De werksessies worden vervolgens toegelicht in een debat, met een aantal gasten uit de sector. Koen 

Vanhemelen komt mee debatteren vanuit zijn ervaring als keurder bij een aantal grote schouwburgen in 

België. Gerbrand Borgdorff debatteert mee als theateradviseur, met een specifieke insteek uit Nederland. 

Chris van Goethem is coördinator bij het Kenniscentrum Podiumtechnieken en modereert het debat. 

Paul Vermeir en Jan Geivaerts lichten de verbouwingen van deSingel toe, met specifieke aandacht voor 

veiligheid, gevolgd door een rondleiding in de nieuwe aanbouw en de vernieuwde zalen. 

En natuurlijk is er veel tijd om bij te praten, over de koffie of tijdens het lunchbuffet, met een 

afscheidsdrinkje om te eindigen. 

Het volledige programma wordt in de komende weken bekend gemaakt op onze website. Inschrijven kan 

alvast per email, met vermelding van naam, organisatie, en betalingswijze van elke deelnemer. 

 



 

PRAKTISCH 

Wanneer: Dinsdag 8 februari 2011, onthaal 

Kostprijs: Leden: 25 €; Niet-leden 40 €; Studenten (zonder 

Inschrijven: per e-mail, met vermelding van naam, organisatie, en betalingswijze op 

Waar: deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Bereikbaarheid: deSingel is makkelijk bereikbaar 

openbaar vervoer vanaf het Centraal Station, met bus 17 (UZA), tram 2 (Hoboken) en tram 6 (Olympiade).

 

Vlarem / Vlarem II: wijzigingen aan het KB Schouwspe

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft eind november een aantal wijzigingen van sectorale 

voorwaarden voor de rubrieken 32.1 tot en met 32.5 van titel 1 van het VLAREM voorgesteld. De 

wijzigingen hebben betrekking op de brandveiligheidsvoorzie

de veiligheid van het publiek. Daarnaast werden ook een aantal wijzigingen voorgesteld voor VLAREM II, 

meer bepaald hoofdstuk 5.32.  

BASTT vzw is in samenspraak met enkele specialisten een standpunt over de voorge

het voorbereiden. Dat de VLAREM en VLAREM II aan een herziening toe zijn staat niet ter discussie. Maar 

BASTT vzw is wel bezorgd over de financiële en organisatorische impact van de voorgestelde wijzigingen, 

in de eerste plaats op kleinere huizen. 

De voorgestelde wijzigingen en het standpunt van BASTT verschijnen in de komende dagen ook op onze 

website http://www.bastt.be. Voor opmerkingen of verdere inlichten kan je steeds contact opnemen met 

het secretariaat. 

 

Agenda 

Noteer alvast de volgede data in je agenda:

8 februari: contactdag BASTT, deSingel Antwerpen

31 mei – 1 juni: Lounge II, Sportpaleis Antwerpen

6 juni – 10 juni: STEP cursus, Dommelhof Neerpelt

7 juni – 9 juni: Showtech 2011, Berlijn

16 juni – 26 juni: Scenofest & PQ, Praag

 
 

onthaal vanaf 9u; deuren sluiten om 19u 

€; Studenten (zonder maaltijd): 10 € 

mail, met vermelding van naam, organisatie, en betalingswijze op bastt@bastt.be

deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 

deSingel is makkelijk bereikbaar met de wagen via de Antwperse Ring, en met het 

vanaf het Centraal Station, met bus 17 (UZA), tram 2 (Hoboken) en tram 6 (Olympiade).

Vlarem / Vlarem II: wijzigingen aan het KB Schouwspelzalen 

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft eind november een aantal wijzigingen van sectorale 

voorwaarden voor de rubrieken 32.1 tot en met 32.5 van titel 1 van het VLAREM voorgesteld. De 

wijzigingen hebben betrekking op de brandveiligheidsvoorzieningen van schouwspelzalen, met het oog op 

de veiligheid van het publiek. Daarnaast werden ook een aantal wijzigingen voorgesteld voor VLAREM II, 

BASTT vzw is in samenspraak met enkele specialisten een standpunt over de voorgestelde wijzigingen aan 

het voorbereiden. Dat de VLAREM en VLAREM II aan een herziening toe zijn staat niet ter discussie. Maar 

BASTT vzw is wel bezorgd over de financiële en organisatorische impact van de voorgestelde wijzigingen, 

 

De voorgestelde wijzigingen en het standpunt van BASTT verschijnen in de komende dagen ook op onze 

. Voor opmerkingen of verdere inlichten kan je steeds contact opnemen met 

Noteer alvast de volgede data in je agenda: 

contactdag BASTT, deSingel Antwerpen 

Lounge II, Sportpaleis Antwerpen 

STEP cursus, Dommelhof Neerpelt 

Showtech 2011, Berlijn 

Scenofest & PQ, Praag 

  

bastt@bastt.be 

en via de Antwperse Ring, en met het 

vanaf het Centraal Station, met bus 17 (UZA), tram 2 (Hoboken) en tram 6 (Olympiade). 

 

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft eind november een aantal wijzigingen van sectorale 

voorwaarden voor de rubrieken 32.1 tot en met 32.5 van titel 1 van het VLAREM voorgesteld. De 

ningen van schouwspelzalen, met het oog op 

de veiligheid van het publiek. Daarnaast werden ook een aantal wijzigingen voorgesteld voor VLAREM II, 

stelde wijzigingen aan 

het voorbereiden. Dat de VLAREM en VLAREM II aan een herziening toe zijn staat niet ter discussie. Maar 

BASTT vzw is wel bezorgd over de financiële en organisatorische impact van de voorgestelde wijzigingen, 

De voorgestelde wijzigingen en het standpunt van BASTT verschijnen in de komende dagen ook op onze 

. Voor opmerkingen of verdere inlichten kan je steeds contact opnemen met 

 

 

  


