INSIDE NEWS

Infoavond te Kortenberg en te
Zwijnaarde met expertenpanel over
wetswijziging AREI art. 104 Brand
Fedelec nam het initiatief om, met betrekking tot het KB van 25

De volledige presentatie van deze uiteenzetting is terug te vinden

april 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 juni

op de website www.fedelec.be, en voor de leden ter beschik-

2013, rond de gewijzigde artikels 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200

king gesteld mits inloggen via toegangscodes.

en 207 van het AREI, een 2-tal avonden te organiseren, nl. te
Kortenberg en te Zwijnaarde.
Meer dan 200 installateurs hadden zich ingeschreven voor deze
ontmoeting met het expertenpanel, samengesteld uit Pascal
Place (Nexans), Caroline Christiaens, Luc Van Lint, Guy Delange,
Tom D’Hondt (allen Vergokan) en Danny Hermans (Tecnolec).
Dit besluit, van toepassing op elektrische installaties waarvan
de plaatsing is aangevangen na 4 september 2013, legt in welbepaalde omstandigheden hogere eisen op aan de elektrische
installatie. Aangezien er slechts een overgangsperiode tot 4
september voorzien was, roept dit wat vragen op, en dat werd
bewezen door de massale belangstelling voor deze activiteit.

Dag van de Elektriciteit
5/12, Kortrijk
“Dag van de Elektriciteit” is een vakbeurs met inte-

Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)
erkent jonge aannemers voor hun inzet
binnen de confederatie!

ressante seminars en netwerkmoment voor profes-

Voor de achtste keer huldigde de VCB samen met Federale

sionelen binnen de elektrosector.

Verzekering de jonge Vlaamse aannemers die zich in het afgelopen

Er werden voordrachten voorzien rond actuele the-

jaar onderscheidden door hun kwaliteiten als bedrijfsleider en hun

ma's m.b.t. warmtepompen, domotica, LED & HID

inzet voor de Confederatie. In de categorie installatie was Mahieu Wim,

verlichting, ... Tijdens deze workshops werd de kans

bestuurder Fedelec West-Vlaanderen, de winnaar.

tot interactie mogelijk gemaakt. Dit alles wordt geor-

Mahieu Cabling Services, met als zaakvoerder Wim Mahieu, is opge-

ganiseerd in een aangenaam kader.
Daarnaast kon men ook de technologiebeurs bezoe-

richt in 1995.

ken met een 20-tal gespecialiseerde standhouders.

technische onderneming die instaat

Ondanks het stormweer mochten we meer dan 150

voor residentiële en industriële elek-

bezoekers en 20 standhouders ontvangen in Syntra

triciteit.

West Kortrijk voor de “dag van de elektriciteit”.

Hun specialisatie in gestructureerde

We mogen dus gerust spreken van een geslaagde
2de editie.

databekabeling (glasvezel) is één van

De firma is gegroeid uit een elektro-

hun belangrijkste activiteiten.

De 6 sessies werden telkens druk bijgewoond door
de vele bezoekers. De afsluitende netwerkreceptie
was de ideale afsluiter om contacten te leggen met
alle actoren binnen de elektro – wereld.
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