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SIGNEQ INTERNE WERKING 

 

DOEL EN WERKINGSGEBIED 

1. Binnen de federatie BFAW wordt een werkgroep SIGNEQ opgericht die speciaal de 

dienstverlening waarneemt aan de ondernemingen met activiteiten in de verticale 

signalisatie, horizontale signalisatie en wegenuitrustingen 1. 

 

2. SIGNEQ heeft als doelstellingen het organiseren, ontwikkelen, bevorderen, ondersteunen en 

verdedigen van alle handelingen ten voordele van de beroepen in voornoemde activiteiten. 

 

3. Voor deze doelstellingen legt SIGNEQ zich toe op ondermeer volgende taken: 

� het verdedigen bij gewestelijke en federale instanties van de gemeenschappelijke 

belangen die betrekking hebben op voornoemde activiteiten; 

� het uitwisselen van informatie op alle gebieden met betrekking tot de voornoemde doel-

stellingen; 

� het deelnemen aan, c.q. organiseren van, studies; colloquia, congressen en werkgroepen; 

� het organiseren of aanmoedigen van elke andere actie die voor voornoemde 

doelstellingen gunstig kan zijn 

 

4. De werkgroep SIGNEQ heeft als werkingsadres het werkingsadres van BFAW vzw, 

Grootveldlaan 148, 1150 Brussel. 

 

DE WERKGROEP 

5. De werkgroep draagt de naam "Groepering van de Ondernemingen van Horizontale en 

Verticale Signalisatie en Wegenuitrustingen", afgekort "SIGNEQ". 

 

6. De werkgroep is opgericht voor onbepaalde duur en werkt onder het beheer van de VZW 

BFAW. 

 

INTERNE WERKING en BEVOEGDHEDEN 

7. De administratieve en logistieke taken van dagelijks bestuur worden waargenomen door het 

secretariaat van BFAW. 

 

8. De interne werking van SIGNEQ wordt gestuurd op basis van beslissingen genomen door de 

aanwezige ondernemingen op de maandelijkse vergaderingen van SIGNEQ. 

 

VERTEGENWOORDIGING 

9. SIGNEQ wijst de taken en handelingen op vaktechnisch gebied toe aan een daarvoor 

aangewezen persoon, hierna directeur genoemd, en geeft hem/haar de bevoegdheid om de 

SIGNEQ te vertegenwoordigen tegenover de overheid en in overlegvergaderingen en 

werkgroepen. 

 

10. De directeur is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de werkgroep . Tegen-

over de werkgroep en tegenover derden is de verantwoordelijkheid van de directeur beperkt 

tot de vervulling van de gegeven opdrachten. 

 

                                                 
1
 Tot wegenuitrustingen behoren ondermeer veiligheidsuitrustingen, mobiele signalisatie, geluidsschermen, 

wegmeubilair, inrichting van wegen, straten en pleinen 
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ONDERNEMINGEN 

11. De werkgroep SIGNEQ wordt gevormd door gewone ondernemingen, geassocieerde 

ondernemingen en partners. Er wordt geen maximum aantal ondernemingen vastgelegd. 

 

� Gewone ondernemingen:  

Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon en/of organisatie kan zich kandidaat stellen om deel 

uit te maken van SIGNEQ mits zij/hij 

� bedrijvig is binnen de sector van voornoemde activiteiten; 

� over een erkenning C3 beschikt; 

� aangesloten is bij de Confederatie Bouw; 

� BFAW kiest als beroepsspecifieke federatie. 

 

� Geassocieerde ondernemingen: 

Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon en/of organisatie kan zich kandidaat stellen om deel 

uit te maken van SIGNEQ mits zij/hij 

� niet aansluitbaar is als aannemer wegsignalisatie; 

� niet over een erkenning in C3 beschikt; 

� een professionele band heeft met de SIGNEQ activiteiten; 

� de doelstellingen van SIGNEQ ondersteunt. 

 

� Partners: 

Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon en/of organisatie kan zich kandidaat stellen om deel 

uit te maken van SIGNEQ mits zij/hij  

� een professionele band heeft met de SIGNEQ activiteiten; 

� de doelstellingen van SIGNEQ ondersteunt. 

 

BIJDRAGEN 

12. Naast de bijdrage voor aansluiting bij de Confederatie Bouw, die wordt berekend en 

geïnd door het “Bureau van Innen en Verdelen van de Bijdragen” van de Confederatie, 

wordt aan de ondernemingen van SIGNEQ jaarlijks een bijdrage in de werkingskosten 

van SIGNEQ gevraagd. Er wordt duidelijk gesteld dat de SIGNEQ bijdragen voor de 

gewone ondernemingen bijkomend zijn aan hun bijdrage voor aansluiting bij de 

Confederatie Bouw. 

 

13. De bijdrage in de werkingskosten van SIGNEQ wordt jaarlijks gefactureerd aan elk van de 

SIGNEQ ondernemingen.  

 

14. De deelname aan de werkgroep SIGNEQ eindigt automatisch bij niet-betaling van de 

bijdrage. 
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REKENINGEN 

 

15. Het innen van de bijzondere SIGNEQ bijdragen gebeurt op een aparte rekening, met 

rubriekvermelding SIGNEQ. Van deze rekening worden de kosten betaald, die 

beroepsspecifiek voorbehouden zijn aan de werking van SIGNEQ, zoals ondermeer de 

vergoeding van de directeur of andere speciale acties.  

 

16. De directeur maakt zesmaandelijks de rekeningen en budgetten op en legt ze ter 

verantwoording voor aan de daartoe geagendeerde vergadering. 

 

COMMUNICATIE 

17. Vergaderingen: 

Gemiddeld eenmaal per maand wordt een vergadering belegd. De datums worden vooraf in 

een jaarkalender vastgelegd. 

Het secretariaat maakt minstens een week vooraf de agenda over met vermelding van plaats, 

datum, uur en de te bespreken onderwerpen. 

Het verslag wordt aan alle SIGNEQ ondernemingen overgemaakt. 

 

18. Website: 

SIGNEQ onderhoudt een eigen website waarop de relevante onderwerpen behandeld 

worden d.m.v. columns, aankondigingen, crosslinks, e.d.. De website geeft ook een 

bevoorrechte plaats aan de partners. Er wordt ook ruimte gemaakt voor betalende publiciteit. 

 

-o- 


