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08 april 2015 07:34

De nieuwe Bouw mees ter zal zich wel iets meer moeten schik ken naar de over heid en de
bouw sec tor, zo staat te lezen in een regeringsdocument.
Na een uit ge breide be vraging van alle spe lers in de bouw we reld komt de Vlaamse re ge ring op haar stap -
pen terug: de Vlaamse Bouw meester blijft en hij be houdt zijn onaf hanke lijkheid, al wordt er toch een
beet je ge knib beld aan zijn vrij heid. Dat mel den De Standaard en Het Nieuws blad woens dag. 
Bij het begin van de regeerperiode be slis te de re ge ring nochtans onder luid pro test om na het ont slag van
de vo rige Bouw meester, Peter Swinnen, die func tie te vervan gen door een ex perten groep. Dat laat ste or -
gaan zal er ook komen, maar zal ten dienste staan van de Bouw meester.
De experten zullen een paar keer per jaar samenko men om ad vies te geven, zo is op te maken uit een in-
tern re ge rings do cu ment. Daarnaast zijn de ex perten be schikbaar als klankbord.
Maar de Vlaamse re ge ring heeft ook ge luis terd naar de bouw sec tor, die kritiek had op de toe kenning van
op drach ten. Op vraag van de bou wers wordt de Bouw meester eer der een ma nager dan een be slis ser of
the o re ticus.
Bij pu blie ke gebou wen moet hij ook expliciet de prijs-kwaliteits verhou ding laten gel den. De Vlaam se
Bouw meester valt niet onder de be voegdheid van de mi nis ter van Om ge ving Joke Schau vlie ge (CD&V),
maar recht streeks onder mi nis ter-pre sident Geert Bourgeois (N-VA).
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