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HEEFT DE MAATSCHAPPIJ GEFAALD?
WAT NU?
In 2015 had Bill Gates al gewaarschuwd dat kernwapens niet de bedreiging voor onze samenleving zijn, maar eerder een
mogelijke pandemie. Toen was Centraal-Afrika zwaar getroffen door Ebola. De ziekte bleef in die regio, voornamelijk omdat
diegenen die eronder leden zo ziek waren dat ze nauwelijks nog uit hun bed konden met meestal de dood als afloop. “De
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hoort een strategisch plan te hebben bij een pandemie en dient geregeld een onderdeel
ervan uit te testen net zoals de NAVO dat doet met haar militaire oefeningen” besluit hij. Helaas krijgt hij nu gelijk.
Hebben we nu met zijn allen collectief gefaald wanneer je ziet welke
ravage Covid-19 veroorzaakt heeft? Diepe droefheid voor al diegenen die
van ons heen gegaan zijn. Gaan we de geschiedenis in als de generatie
die er niet in geslaagd is om de kwetsbaren onder ons te redden? Nu ziet
men pas hoe klein en zwak we zijn zonder nog te spreken over het immens
schuldgevoel dat we de rest van onze dagen zullen meeslepen. Een les in
nederigheid!
De Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat de wereld is blijven haperen en
veel trager gaan draaien is. De economie is binnen de week nagenoeg stilgevallen. In België zijn op één week tijd na het afkondigen van de strenge
maatregelen midden maart meer dan 1 miljoen mensen op de werkloosheid
gezet geweest. Dat is 20% van de actieve bevolking in België. De gevolgen
hiervan zullen zich lang laten voelen.
En toch zullen we dit te boven komen: maatregelen worden getroffen
om de economie er terug bovenop te helpen. De opgebouwde reserves
worden aangesproken: mensen moeten aan het werk gezet worden zodat
de koopkracht overeind blijft. De regionale, nationale en internationale
overheden beloven stimuli te geven ter onderbouwing van de gewenste
relance. Dat zal meestal zichtbaar zijn via overheidsopdrachten die
versneld uitgeschreven zullen worden. De beurzen hebben ook een ongeziene klap gekregen waardoor veel beleggers bakken geld in rook hebben
zien opgaan. Beursgenoteerde bedrijven zullen hun ambities allicht
bijstellen en voorzichtiger worden. Dit zal zich ongetwijfeld vertalen in de
investeringsplannen, met alle gevolgen voor de bouwnijverheid. The sky
is niet meer de limit.

Marc Jonckheere en Peter De Vylder
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De andere zorgen waarmee we geconfronteerd werden vorig jaar zullen, al zijn
die tijdelijk naar de achtergrond geschoven, snel weer de kop opsteken. De
problematiek rond de migranten voornamelijk te wijten aan de conflicten in
het Midden Oosten, de gevolgen van de Brexit, de globale klimaatopwarming
en de klimaatmarsen, de opstand van de gele hesjes, de talrijke betogingen
en stakingen tegen de hervormingen zoals voor de pensioenen in Frankrijk, de
aanloop naar de verkiezingen in de VS, de spanningsvelden gecreëerd door

het onstuimig beleid van de huidige president van de VS, enzoverder. Dit
allemaal komt helaas snel terug.
Onze sector heeft ook fors geleden: de meningen zijn sterk verdeeld geweest
en je kon duidelijk de invloeden merken van diverse strekkingen. De invloed
van de aannemerij en de leveranciers heeft zich opmerkelijk laten voelen,
soms met misplaatste powerplay. Bedrijfsleiders hebben moeilijke beslissingen
moeten nemen. Uw federatie kan dat echter niet voor u doen, enkel u adviseren
over de mogelijke gevolgen en de te nemen stappen om u te beschermen. De
gezondheid van de medemensen primeert uiteraard, maar er hoorde ook zorg
gedragen te worden voor de periode erna. De deuren sluiten leek een moeilijke
en zeker te begrijpen beslissing. Doch heeft de federale regering duidelijk in
volle crisis benadrukt dat de economie niet volledig in lockdown mocht gaan.
De gevolgen ervan zouden niet te overzien zijn en de heropstart bijzonder moeilijk maken. Solidariteit in de sector is een mooi begrip, alleen is de situatie van
elk bedrijf verschillend waardoor er helaas geen lijn kon getrokken worden. Dat
is ook zo bij onze klanten: velen hebben hun werven stilgelegd bij gebrek aan
personeel, denk maar aan de duizenden arbeidskrachten uit Oost-Europa die
halsoverkop terug naar huis zijn gegaan. Anderen, meestal kleinere bedrijven,
konden zich een stilstand niet permitteren.
2019 was een periode vol contrasten voor de producenten: veel werk, te
weinig personeel, digitalisering, hervorming van de kwaliteitsprocessen, te
lage marges, etc. Dat valt nu in het niets weg tov de grootste uitdaging voor
dit nieuw decennium: onze gezondheid beschermen en de economie lokaal,
regionaal, nationaal en internationaal herstellen zonder de lange termijn
doelstelling uit het oog te verliezen, met name klimaat neutraal zijn tegen
2050. Hier moet nu al aan getimmerd worden.
Wereldwijde problemen hebben lokaal hun invloed, maar ook lange termijn
doelstellingen zorgen ervoor dat morgen niet zoals vandaag meer zal zijn.
FEDBETON heeft hier ook een rol te spelen: ervoor zorgen dat de stortklaar
beton industrie klaar is om haar bijdrage te leveren. FEDBETON werkt verder
aan haar drie belangrijkste opdrachten: belangen verdedigen, opleiden/
professionaliseren en netwerken/mensen bij elkaar brengen.

5

De Heer Peter De Vylder overliep aan de hand van het Activiteitenverslag de werking
van FEDBETON en ook meer in detail die van de commissies. Er waren enkele dossiers
die meer aandacht kregen dan sommige andere, met name:
•	de CAO Bouw voor de jaren ’19 & ’20 en de fine tuning van de wetgevingen met betrekking
tot de arbeidstijd en de verplichte nachtrust;
•	de opvolging van de ontwikkelingen op Europees vlak inzake de rij- en rusttijden en lobby
dienaangaande via ERMCO;
• de werfmeldingen door de aannemers en de checkin@work door de onderaannemers;
• het technisch advies voor de betonmixer chauffeurs en de betonpomp bedienaars;
•	het in kaart brengen van statistieken over de arbeidsongevallen om de inspanningen ten
behoeve van de preventie en veiligheid beter te kunnen kaderen;
•	de zeer belangrijke werkzaamheden om te komen tot een Charter FEDBETON-FABA omtrent
een aantal basisbeginselen en afspraken daaromtrent ter verbetering van de samenwerking
tussen de betoncentrales en hun klanten de aannemers;
• de TRA 550 v4.0 en de certificatie van het wegenisbeton;
• de certificatie van de verhuurbedrijven en de redactie van het type kwaliteitshandboek;
• de erkenning van FEDBETON als RSO in het kader van CSC;
• de opmaak van een EPD voor stortklaar beton;
•	de regiomeetings en de bilaterale vergadering met de zusterfederatie uit Frankrijk (SNBPE)

24 april 2019 – Sint-Stevens-Woluwe

DE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE VZW FEDBETON
FEDBETON organiseerde haar jaarlijkse Algemene Vergadering voor de leden op donderdag 24 april 2019 in Hof ter
Musschen te Sint-Stevens-Woluwe; dit conform de Wet op de VZW’s. Zoals het jarenlange gebruik het wil, combineert de
federatie die bij wet verplichte assemblée met een, weliswaar compleet separaat opgevat, academisch luik voor de Partners
van FEDBETON en een groot aantal genodigden met wie ze bevoorrechte relaties onderhoudt.
Alle in België functionerende VZW’s houden zich
best aan de verplichting om minstens eens per
jaar hun leden samen te roepen en conform de
VZW-wetgeving te informeren en te bevragen en
bijgevolg de meest principiële vragen ter goedkeuring voor te leggen. FEDBETON doet dit al
sinds haar oprichting in 1962 plichtsbewust elk
jaar; het niet toepassen van die door de wetgever
opgelegde taak zou enkel maar haar rechtsgeldig
functioneren in vraag stellen en de voordelen die
een vereniging heeft om zich als VZW te organiseren onbestaande maken.
De wet op de VZW’s is vrij bondig wat betreft aan
een Algemene Vergadering opgelegde verplichtingen; FEDBETON leeft deze bondige lijst van
verplicht te bespreken onderwerpen meticuleus
na. Voor dit juridische luik hebben de effectieve
leden 1 stem per betoncentrale, met een maximum
van 20 % der in de vereniging aan de effectieve
leden toegewezen stemmen. Voor de traditionele
onderwerpen, die courant op de dagorde staan van
een Algemene Vergadering, volstaat trouwens een
gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Er is in een ‘gewone’ AV dus geen
vereiste qua minimum aanwezigheid of minimum
quorum der stemmen voor of tegen iets. Anders is
het echter indien bv. de doelstellingen van een VZW
dienen te worden gewijzigd; dan zijn er bepaalde
criteria qua aanwezige leden en uitgebrachte stemmen voorgeschreven bij wet.
De Voorzitter Marc Jonckheere en Directeur Peter
De Vylder brachten in de AV ’19 een uitgebreide
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rapportering over de door FEDBETON in 2018
gevoerde acties en ondernomen stappen om de
belangen van de sector van het stortklaar beton
en de leden te verdedigen. Ook in 2018 waren de
commissies – hoe kan het ook anders – daar zeer
druk mee begaan. Al langsom meer wordt de rist
reglementeringen, voorschriften, lastenboeken,
contracten, wetten en verordeningen,… indrukwekkender en langer en is het studie- en overlegwerk
voor de commissies immens.
Aangezien FEDBETON meerdere schakels van de
keten van het Stortklaar Beton (de producenten van

stortklaar beton, de verhuurbedrijven met betonmixers en/of betonpompen en de zelfstandigen
die met een betonmixer rijden of een betonpomp
bedienen) overkoepelt via lidmaatschap, ligt het
voor de hand dat er omzichtiger wordt omgesprongen met stellingnames in de één of andere zin.
Na de Statutaire Algemene Vergadering sloot een
groep van een 30-tal externe genodigden aan om
met veel aandacht de interessante uiteenzetting
van De Heer Taco van den Broek (Betonhuis –
Nederland) te volgen over de Parking van de
luchthaven van Eindhoven.

Na de AV ’19 en de academische zitting
was het voor de meer dan 100 aanwezigen
aangenaam toeven op de binnenkoer van
Hof ter Musschen voor de receptie. De
netwerking werd daarna binnen verdergezet
met een walking diner onder buffetvorm.
Meer info over deze geklasseerde vierkantshoeve Hof ter Musschen via:
www.hoftermusschen.be/locatie/historiek
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DE RAAD VAN BESTUUR VAN FEDBETON
In 2018 telde de Raad van Bestuur 14 Bestuurders. Op de Algemene Vergadering van 24 april 2019 werden 6 Bestuurders,
wier mandaat afliep, herbenoemd en werd tevens een 15de Bestuurder benoemd. Daarmee is het maximum aantal van
15 Bestuurders bereikt waarin de Statuten van FEDBETON voorzien. Een mandaat duurt 3 jaar; voldoende lang opdat een
Bestuurder enigszins toch de gelegenheid krijgt de dossiers te leren kennen en om met de nodige neutraliteit de juiste
beslissingen te nemen ter verdediging van de belangen van de sector. Bij afloop van een mandaat kan de Bestuurder zich
kandidaat stellen voor een nieuw mandaat van 3 jaar.
In de hiërarchie is de Algemene Vergadering
het belangrijkste beslissingsorgaan van de VZW
FEDBETON. Zij heeft echter de opvolging van de
courante daden van bestuur gedelegeerd aan een
Raad van Bestuur, in casu met 15 leden, voorgezeten door de Voorzitter, De Heer Marc Jonckheere
en bijgestaan door de Directeur van de Federatie,
De Heer Peter De Vylder.

De Raad van Bestuur hield zes vergaderingen in
2019. Het uitwerken van de jaarlijkse begroting
en het systematisch opvolgen van de financiële
toestand van de federatie is onmiskenbaar één
van zijn belangrijkste opdrachten. Om een beleid
te voeren heeft men middelen nodig; en die middelen haalt FEDBETON uit lidgelden, bijdragen,
patnerships en tot slot inkomsten uit technisch
advies. De Bestuurders zoeken mee naar de acties
die de verdere uitbouw van het ledenbestand op
de meest adequate manier bevorderen.
Als FEDBETON een eerder bescheiden aantal
Commissies heeft – 3 om heel precies te zijn –
dan heeft dat alles vandoen met het feit dat de
middelen van de leden om iemand te delegeren
ook eerder bescheiden zijn; eerder vaak dan
zelden zetelt dezelfde vertegenwoordiger in meer
dan één commissie én soms bovendien ook nog
eens in de Raad van Bestuur.
In ieder geval, de Bestuurders komen veelal goed
voorbereid naar de vergaderingen van de RVB

omdat ze al gebriefd werden door hun eigen
commissielid of zelf in een commissie zetelen. Dit
resulteert in tamelijk veel tijdswinst die dan volop
kan benut worden voor een debat ten gronde over
het onderwerp.
Een groot aantal dossiers handelt over onderwerpen die uitgaan van andere organismen waarin
FEDBETON vertegenwoordigd is. De veelvuldige
terugkoppelingen en het daaruit voortkomend
overleg binnen FEDBETON staan toe met alle
producenten daaruit een gezamenlijk standpunt
te filteren en dit dan in een volgende externe
vergadering te gaan bepleiten.

Raad van Bestuur
Thierry Beirens
Herman De Backker
Pieter De Brabandere
Geert De Maeyer
Koen De Rycke
Gert Decorte
Herman D’hoore
Marie-Sophie Foucart
Marc Jonckheere
Guy Lejeune
Victor Matterne
Frank Mesdagh
Vincent Michel
Alain Pochet
Emile Vertongen
		

Firma
VAN AKELYEN
READY BETON
DE BRABANDERE
INTER-BETON
DE RYCKE GEBROEDERS
FAMENNE BETONS
INTER-BETON
CCB
AC MATERIALS
INTER-BETON
C-MIX
ETRAC
HOLCIM BELGIE
GNB
TRANSPORTBETON
DE BEUCKELAER

De Bestuurders spelen ook de rol van ambassadeur
van FEDBETON; zij zijn in hun eigen regio, waar ze
met hun betoncentrale opereren, diegenen die het
gedachtengoed en de boodschappen van de Federatie uitdragen en zijn samen met de regiovoorzitter
van de regionale antenne de drijvende kracht om
de collega’s van die streek te winnen voor de uitdagende doelstellingen die FEDBETON zich stelt.

In 2019 hebben FEDBETON en FABA baanbrekend werk verricht door een Charter te maken
waarmee beide sectoren hun activiteiten beter
op elkaar afstemmen via het vastleggen van een
aantal principes en aanbevelingen. De inhoud
omvat onderwerpen zoals veiligheid, milieu,
administratie en transparante communicatie. Het
werk achter de schermen binnen elke federatie
apart is zeker even omvangrijk geweest als het
overleg tussen beide federaties. Een schoolvoorbeeld van systematisch overleg ‘bottom up’ en
‘top down’ tussen de Commissie Exploitatie en
de Raad van Bestuur van FEDBETON; maar ook
een niet te onderschatten verwezenlijking die de
samenwerking tussen beide sectoren – letterlijk –
boekstaaft.
De Raad van Bestuur blijft de thesis poneren dat
het verzamelen van relevant cijfermateriaal over
de sector nodig is; trouwens “meten is weten”. In
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2019 werden de leden geconsulteerd over arbeidsongevallen in hun bedrijf; bovendien wordt ook
geprobeerd andere meer analytische statistieken
te verzamelen over de sector, het beton en zijn
karakteristieken. De verwerking van het verkregen
cijfermateriaal gebeurt conform de rechtsregels
inzake mededinging. In 2020 wordt die inspanning verdergezet.
2019 was dus zeker geen atypisch jaar; integendeel, de dagorde van elke vergadering was goed
gestoffeerd met talrijke onderwerpen : vraagstukken en standpunten van andere organismen,
interpellaties over de diverse certificatiedossiers
(TRA50 – TRA550), het CSC-label, de EPD voor
stortklaar beton, de logistieke uitdagingen die er
niet eenvoudiger op worden (verkeersluwe straten
met camera’s en verkeersarme schoolomgevingen), de checkin@work, de CAO Bouw ’19-’20,
het technisch advies voor betonmixer chauffeurs

en betonpomp bedienaars, de statistieken van de
sector en de ongevallenstatistieken, infobeton.be,
de regionale werking, de opvolging van de lange
rist mandaten bij externe verenigingen en federaties zoals bv. ERMCO, de contactvergaderingen
met de Federaties uit Frankrijk (SNBPE) en Nederland (Betonhuis), de Independence Day, Matexpo,
Constructiv, FABA, Confederatie Bouw, BBG, de
voorbereiding van de AV 2019 en alle wettelijke
verplichtingen, het Activiteitenverslag 2018, enz.
Al deze onderwerpen zullen nog heel vaak het
gespreksonderwerp zijn van de commissies, de
regiomeetings, de Raad van Bestuur; ze zullen
nooit ver weg zijn. Systematisch overleg zal dus
permanent nodig zijn en daar zijn mensen met
expertise voor nodig. De Raad van Bestuur doet
een oproep naar alle leden om die mensen de
kans te geven mee de sector te verdedigen in de
schoot van FEDBETON.
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SOCIALE COMMISSIE

CIFA NODIGT FEDBETON EN HAAR LEDEN UIT IN
HAAR FABRIEKEN TE SENAGO EN MILAAN IN ITALIË

De Sociale Commissie bestond in 2019
uit volgende leden:
> Marc Jonckheere – Voorzitter
> Marie-Sophie Foucart
> Philippe Trinon
> Herman De Backker
> Rudy Michel > Marc Alen (vanaf 01-08-19)
> Peter De Vylder

De drie belangrijkste items in 2019 waren:
• De invoering van Artikel 30bis
• Het nieuwe CAO – Sectorakkoord PC124
• De opleidingen Betonmixerchauffeur en
Betonpompbedienaar
De invoering van Artikel 30bis
De wetswijziging werd op 17 januari ’19 gepubliceerd en werd van kracht per 1 april ’19. Er
werd door FEDBETON meermaals communicatie
gevoerd naar alle leden via de info-shortflashes,
via de verschillende regiomeetings & bijeenkomsten, en er werd tevens een FAQ gepubliceerd.
De hoofdaannemer hoort voortaan voor elk
project groter dan 5.000 euro de betonleverancier
en zijn onderaannemers vooraf in de werfmelding
op te nemen. Vervolgens moet de betonproducent
steeds vooraf aan elke levering, en elke dag, zijn
chauffeurs en die van zijn onderaannemer(s)
registreren op checkin@work voor bouwprojecten
groter dan 500.000 euro. Na verloop van tijd is
deze nieuwe werkwijze voor alle partijen redelijk
gestroomlijnd beginnen lopen. Ondertussen zijn
er op regelmatige basis evaluatiemeetings met de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om het systeem
van melden en registreren nog te optimaliseren
voor de uiteindelijke gebruikers, zijnde de betoncentrales en de aannemers.
De nieuwe CAO – Sectorakkoord PC124
Deze nieuwe CAO heeft uiteindelijk, ondanks
verschillende zware en intensieve vergaderingen,
voor de markt van Stortklaar Beton niet echt veel
impact gehad.
Als één van de belangrijkste zaken was er de
overeenkomst inzake de koopkracht waar er werd
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beslist dat het brutoloon stijgt met 1,1% vanaf
1 juli ’19. Ook waren er de schikkingen die zijn
getroffen inzake eindeloopbaan zoals onder meer
de regelingen SWT (Stelsel Werkloosheid met
Bedrijfstoeslag), zijnde het vroegere Brugpensioen, die werden verlengd tot 30 juni 2021, en de
sectorale afspraken rond ‘landingsbanen’ waar
deze zijn verlengd tot 31 december 2020, zijnde
55 jaar voor 1/5de loopbaanvermindering en
halftijds voor een leeftijd vanaf 57 jaar.
Verder werd er ook nog overeengekomen dat er
1 dag anciënniteitsverlof na 15 jaar arbeid wordt
bekomen, en 2 dagen na 25 jaar. Tevens is er de
re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers,
de campagne rond vermindering van het aantal
arbeidsongevallen, en de verplichting om op de
werf één persoon aan te duiden die Engels, of één
van de drie landstalen spreekt.
Er waren ook de Fiscale voordelen met onder
andere de uitbreiding van de gunstige fiscale
behandeling van de overuren naar 220 uren.
Op het vlak van de Arbeidstijd is er de keuze voor
recuperatie inhaalrust, binnen 12 maand en in
onderling overleg, alsook het overschrijden van de
arbeidstijd die maximaal 1,5 uur per dag mag zijn,
en waarbij het maximum op 180 uren blijft.
Voor de Opleidingen zal er meer aandacht komen
voor het bouwonderwijs, en komen de kosten
opleiding vakbekwaamheid chauffeur (code 95)
ten laste van werkgever.
Voor wat de Mobiliteit betreft wordt de mobiliteitsvergoeding verhoogd met 20%, zullen
bepaalde chauffeurs zonder passagiers een mobi-

CIFA nam het initiatief om FEDBETON
en een aantal van haar leden uit te
nodigen in Italië om haar productielijnen van de betonmixers en betonpompen te ontdekken. Het gepaste
moment daartoe bleek 20 – 21 en 22
mei ’19 te zijn. Voor deze studiereis
was het bijzonder gemakkelijk de
target van 20 deelnemers te bereiken
vermits het programma super aantrekkelijk was.

liteitsvergoeding krijgen van +5%, en zal er een
extra betaalde verlofdag (‘mobiliteitsdag’) zijn
indien op jaarbasis er een mobiliteitsvergoeding
is voor minimum 43.000km. De fietsvergoeding
werd verhoogd naar 0,24€/km.
De Opleidingen Betonmixerchauffeur en
Betonpompbedienaar
Voor Vlaanderen staan er ingrijpende wijzigingen
te gebeuren. De VDAB heeft namelijk beslist om
vanaf 2020 geen VCA meer aan te bieden, alsook
dat zij in 2020 de opleidingen niet meer zoals in
2019 zal kunnen laten doorgaan. Daarom heeft
de RVB van Fedbeton in juni '19 beslist om te
onderzoeken hoe de opleidingen voor de BMC
en voor de BPB in 2020 zullen kunnen worden
georganiseerd. Momenteel heeft Fedbeton, in
constructieve samenspraak met de VDAB, kunnen
regelen dat de samenwerking met de VDAB in de
vorm van 2019 kan blijven doorlopen tot en met
30 april '20. Dat wil dus zeggen dat Fedbeton
voor de eerste helft van 2020 alle opleidingen
kan laten doorgaan en dat de leden geen enkele
hinder zullen ondervinden. Voor wat betreft het
tweede gedeelte van 2020 dient er echter te
worden gezocht naar een goede werkbare oplossing. Deze gesprekken zijn lopende en evolueren
in gunstige richting voor alle partijen.

Dat de vacante plaatsen vrijwel onmiddellijk
ingenomen waren is zeker te danken aan het feit
dat CIFA een zeer gerenommeerd merk is als het
op betonmixers en betonpompen aankomt. CIFA
produceert met haar 600 medewerkers gemiddeld
meer dan 1000 betonmixers en betonpompen per
jaar. Indrukwekkende getallen - en als we dan
vernemen dat die productie nog flink wat hoger
lag voor de bankencrisis vanaf 2008-2009 - dan
weten we dat CIFA bij de grote jongens hoort in
dit segment van bouwmachines.
Op de laatste dag van deze driedaagse studiereis
maakte de groep nog even een korte tussenstop
in Milaan om de sfeer op te snuiven van deze Italiaanse modestad. Grazie mille bella Italia e CIFA!

Voor Wallonië zal in 2020 alles blijven zoals het
was in 2019.
En, last but not least, is er ook nog het dossier
van de heropfrissingscursussen voor de betonmixerchauffeur en voor de betonpompbedienaar,
die onder leiding van Theo Servaes, samen met
Constructiv en onze lesgevers, volledig werd ingepland en georganiseerd.
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Regiomeetings:

WIE EENS DEELNEEMT IS
VOOR ALTIJD VERK(N)OCHT!
Tien meetings per jaar – twee in elke van de vijf regio’s – blijken te blijven aanslaan bij alle leden en voortaan ook bij de 25
Partners die FEDBETON momenteel rijk is. Het feit dat er net zo een grote verscheidenheid zit in het deelnemersveld aan
de regiomeetings staat garant voor een breed draagvlak en nauwelijks begrensde kennis over alles en nog wat, waardoor
iedereen present wil zijn. De technico-commerciële medewerkers van de betonproducenten, verhuurbedrijven en partners en
hun zaakvoerders komen er graag hun relaties onderhouden en kennis maken met de vertegenwoordigers van die firma’s
die ze nog niet kenden. Als ze al vragen zouden hebben die tot op heden nog zonder antwoord waren gebleven, dan is de
kans groot dat ze tijdens de netwerking iemand ontmoeten die er het gevat antwoord voor uit zijn mouw schudt of minstens
iemand kent die er mee kan omgaan.
FEDBETON is op verzoek van de leden, in de mate
van het mogelijke, de weg ingeslagen van bedrijfsof werfbezoeken. Dit werkt elke keer vernieuwend,
is leerrijk voor alle aanwezigen en geeft tegelijk
een kijk op – zeker als het werfbezoeken zijn – het
gebruik van het beton en de uitdagingen van
de werf. Elke meeting moet koste wat kost een
academisch luik blijven behouden om te rapporteren over de laatste ontwikkelingen in de lopende
dossiers en de Partners een platform te geven om
zich en hun product/dienst voor te stellen.
Het klinkt allemaal zeer plausibel en verdacht
triviaal; het lijkt vanzelfsprekend, maar is daarom
niet in een handomdraai gefikst. Het combineren
van én een bezoek én een goede vergaderzaal én
een lekkere catering in mekaars nabijheid blijft
een uitdaging voor FEDBETON. Trouwens, niet
overal zijn er zomaar indrukwekkende werven en
niet elke werfverantwoordelijke is opgezet met
50-60 extra personen op zijn werf; de veiligheid
moet namelijk gegarandeerd blijven. In 2019 is de
federatie, dank zij de medewerking van de regiovoorzitters, de leden en de Partners, erin geslaagd
om toch in elke van de 5 antennes 2 interessante
meetings te organiseren. Oprechte dank aan allen
die daarin een rol van belang hebben gespeeld.

REGIONALE ANTENNE

VOORZITTER

Antwerpen & Vlaams Brabant & Brussel

De Heer Emile Vertongen

Limburg

De Heer Geert De Maeyer

Oost & West-Vlaanderen

De Heer Herman D’Hoore

Henegouwen & Waals-Brabant & Brussel

De Heer Vincent Michel

Luik & Luxemburg & Namen

De Heer Alain Pochet

ook een blijken van waardering van de federatie
ten aanzien van de leden door ze in hun eigen regio
te gaan opzoeken… eerder dan dat zij met z’n allen
de files naar Brussel zouden trotseren.

LOCATIES
In 2019 organiseerde FEDBETON 10 succesvolle
vergaderingen met een gemiddelde opkomst van
om en bij de 40 personen per bijeenkomst; met
zelfs uitschieters van bijna 60 deelnemers.
Liefst wordt de traditionele vergaderzaal ingewisseld tegen een meeting op locatie.... doch er
dient steeds een aangepaste accommodatie in de
onmiddellijke nabijheid te zijn om de presentaties
te geven; het zijn de twee unieke momenten van

elke regio tijdens dewelke een belangrijke groep
van medewerkers verzameld wordt en gezamenlijk
eenzelfde boodschap meekrijgen.

PRESENTATIES
Op elke regiomeeting presenteert De Heer Peter
De Vylder, Directeur FEDBETON, de laatste stand
van zaken van de dossiers. Elk lid, aannemersbedrijf of Partner die de vergadering onthaalt, krijgt
uiteraard de gelegenheid zijn werf of firma & diensten voor te stellen aan het regionale gezelschap.
Voor zover er nog tijd beschikbaar is, krijgen ook
andere Partners, die dergelijks wensen te doen,
eveneens de kans een korte presentatie te geven.
Dit maakt dat het academische luik van dergelijke
meetings doorgaans goed gestoffeerd is.

REGIOMEETINGS voorjaar ‘19

PARTNER OF WERF OF HOTEL

DATUM

PRESENTATIES

Henegouwen & Waals-Brabant & Brussel

Le Relais du Marquis - Ittre

16.01.’19

FEDBETON - Suivo - CSC - Federale Wegpolitie

Oost & West-Vlaanderen

Woestijnebrug - Aalter

17.01.’19

FEDBETON - EBS & Jan De Nul - CSC - Federale Wegpolitie

Limburg

Metal Products - Horst (NL)

24.01.’19

FEDBETON - Metal Products - CSC - Federale Wegpolitie

Luik & Luxemburg & Namen

Wagon Leo - Bastogne

31.01.’19

FEDBETON - Suivo - CSC - Federale Wegpolitie

Antwerpen & Vlaams Brabant & Brussel

Suivo - Edegem

07.02.’19

FEDBETON - Suivo - CSC - Federale Wegpolitie

REGIOMEETINGS najaar ‘19

PARTNER OF WERF OF HOTEL

DATUM

PRESENTATIES

Henegouwen & Waals-Brabant & Brussel

Ciments d’Obourg - Obourg

29.08.’19

FEDBETON - Ciments d’Obourg - Elia – Automix

Limburg

C-Mine - Genk

05.09.’19

FEDBETON - Elia - Automix

Antwerpen & Vlaams Brabant & Brussel

Theunisbrug - Deurne

12.09.’19

FEDBETON - Artes - Elia - Automix - Metal Products - Aalborg White

Oost-& West-Vlaanderen

Tondelier - Gent

19.09.’19

FEDBETON - Tondelier Development - Elia - Automix - Metal Prod.

Luik & Luxemburg & Namen

Eloy Travaux - Sprimont

26.09.’19

FEDBETON - Eloy Prefab - Elia – Automix

Tijdens alle meetings van de antennes ging Directeur Peter De Vylder in op een
aantal onderwerpen, hieronder een opsomming van de belangrijkste:
• de certificatie van de verhuurbedrijven en zelfstandige betonmixer chauffeurs
• het type kwaliteitshandboek voor de verhuurbedrijven
• de honoraria van de controle-organismen
• de werfregistratie via checkin@work
• de nieuwe norm NBN B15-001
• de film “vloeibaarheid van beton”
• de statistieken van de sector en de arbeidsongevallen
•	
het technisch advies en de refresh-sessies voor de Betonmixer Chauffeurs en
Betonpomp Bedienaars
•	
de goede afspraken voor een vlotte samenwerking tussen de aannemer en
de betonproducenten via een Charter FEDBETON - FABA
• de aanslepende logistieke problematiek van de grote betonpompen
• het Centrum De Groote OCCN
• de website van FEDBETON
• de shortflash van FEDBETON
• het fotomateriaal voor het Activiteitenverslag van april 2020

De regiomeetings veroorloven te
komen tot een sterke cohesie
tussen de leden in de sector;
wie zijn regiomeeting mist,
misloopt ‘relevante
informatie’

Waarom zijn de regiomeetings zo belangrijk?
Is dat enkel om aan sightseeing te doen?
Helemaal niet, er is een belangrijk element dat
onmiskenbaar een goed motief is om die meetings
te organiseren en bij te wonen. FEDBETON draagt
in die meetings de boodschappen uit waartoe in
de schoot van de Raad van Bestuur werd beslist.
Het is een ‘top down policy tool’ waarmee de leden
ingelicht worden over de in de Raad van Bestuur
genomen beslissingen in lopende dossiers. Het zou
geen zin hebben slechts 1 maal per jaar op bv. een
Algemene Vergadering te berichten over de genomen beslissingen. Trouwens, de regiomeetings zijn
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Betonpompen en
hoogspanningslijnen
Elia is onder meer de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet
van 30.000 tot 380.000 volt. In die hoedanigheid exploiteert Elia
op het Belgische grondgebied ongeveer 5.560 km aan bovengrondse
hoogspanningslijnen met een 22.000-tal hoogspanningsmasten.

veiligheidsperimeter van een hoogspanningslijn komt, kan een dodelijke elektrische vlamboog veroorzaken. Als je immers té dicht bij een
hoogspanningsinstallatie komt, slaat de elektriciteit over en ontstaat
er dus de zogenaamde vlamboog. Wie te dichtbij komt, loopt gevaar
zelfs al is er geen direct contact!

De kans dat er werken worden uitgevoerd, al dan niet met betonpompen, in de nabijheid van voormelde hoogspanningslijnen en –masten
is dan ook reëel.

Daarom is het wettelijk verplicht om vóór het begin van de werken een
schriftelijke goedkeuring aan te vragen bij Elia. Hoe meer details er
in de aanvraag worden vermeld (bv. grondplan opstelling betonpomp,
technische kenmerken als hoogte, bereik, …) hoe gerichter er advies kan
worden gegeven.

In het kader van haar veiligheidsbeleid heeft Elia vorig jaar deelgenomen aan de regiomeetings bij FEDBETON om zo het belang van
een veilige werkomgeving en het gevaar van werken nabij hoogspanningslijnen te benadrukken bij de aanwezigen.

Ongeveer 6% van de incidenten op de hoogspanningslijnen van Elia
(periode 2012-2019) werden veroorzaakt door betonpompen, met in
sommige gevallen zeer zware verwondingen en menselijk verlies tot
gevolg.

Werken met een betonpomp nabij een hoogspanningslijn houdt
immers risico’s in. Hoe hoger de spanning, hoe verder je uit de buurt
van de hoogspanningslijn moet blijven. Elk voorwerp dat binnen de

Vergeet dus nooit het Contact Center van Elia te vragen om advies
wanneer er werken gepland zijn nabij een hoogspanningslijn. Uw veiligheid is belangrijk!

Aanbevelingen Elia
• O
 mdat het niet altijd duidelijk is met welk spanningsniveau je te maken hebt, is het aanbevolen om altijd een
veiligheidsafstand van 10 meter te respecteren;
• Schat de afstand, voor het effectief uitvoeren van de
werken, nooit zelf in;
• Neem altijd contact met het Contact Center van
Elia; men zal u de te respecteren veiligheids
afstanden meedelen in functie van de betrokken
hoogspanningslijn(en);
• De hoogspanningslijnen moeten tijdens de werken
altijd zichtbaar zijn. Begin dus nooit met de betonpomp
te werken als het zicht beperkt is door weersomstandigheden als mist of regen, of vóór zonsopgang.
• Op een hoogspanningsmast klimmen is levensgevaarlijk en ten strengste verboden;
• Alleen personen die de uitdrukkelijke toelating
van Elia hebben gekregen, mogen hoogspanningsinstallaties naderen;
• Ligt er een hoogspanningslijn op de grond, blijf altijd
op minstens 10 meter afstand en bel het noodnummer
0800 95062
• Een betonneringswerk is GEEN mensenleven waard!

De Heer Vincent Michel, Voorzitter van de regionale Antenne ‘Henegouwen & Waals-Brabant & Brussel’ organiseerde zijn meetings op 16 januari ‘19 in de
Le Relais du Marquis te Ittre en op 29 augustus ’19 in de Cementfabriek van Holcim Ciment te Obourg.
De Partner Suivo en de Federale Wegpolitie namen in Ittre de presentaties voor hun rekening.
Suivo is reeds leverancier van hard- en software bij enkele van onze leden. Suivo kan die ervaring gebruiken om ook andere leden van FEDBETON assistentie te
verlenen bij het op punt zetten van hun logistieke uitdagingen. Zeker met “Checkin@Work” kan Suivo alle leden ondersteuning bieden.
De Federale Wegpolitie werd, naar aanleiding van een acuut probleem bij een betonpompbedrijf, door FEDBETON verzocht een uiteenzetting te geven over
de maten en gewichten van voertuigen, met meer in het bijzonder specifieke aandacht voor de betonmixers en de betonpompen. De aanwezigen waren zeer
onder de indruk van de expertise van de vertegenwoordigers van de Wegpolitie, maar nog meer van de bijzonder zware boetes die er staan op de ongebreidelde
overtredingen inzake overlading en dergelijke. Ook werd uitdrukkelijk beklemtoond dat én de belader én de bestuurder beiden verantwoordelijk en aansprakelijk
zijn ingeval van een vastgestelde overtreding (-lading).

Contact Center Vlaanderen

Contact Center Brussel

Contact Center Wallonië

03 / 640 08 08

02 / 546 72 64

081 / 23 77 00

(contactcenternoord@elia.be)

(contactcentersud@elia.be)

(contactcentersud@elia.be)

De regiomeeting van het najaar had een compleet andere allure dan die van het voorjaar in een hotel te Ittre. Alhoewel praktisch alle leden ooit al wel eens
een cementfabriek hadden bezocht, liet het bezoek aan La Cimenterie d’Obourg opnieuw een impressionante indruk na bij de aanwezigen; de afmetingen zijn
gigantisch, de hitte van de oven verzengend, de site smetteloos clean ! De aanwezige Partners hadden in de verste verte geen idee van wat hen overkwam.
De introductie door Mevrouw Séverine Baudoin, Sales Manager Cement bij Holcim, enkele ogenblikken ervoor was nochtans verhelderend omtrent alles.
In de meeting, voorafgaand aan het bezoek, hadden de Partners Elia (zie apart kaderstuk) en Automix reeds met een korte maar interessante uiteenzetting de
aanwezigen weten te boeien.
De meeting in Obourg werd afgerond met een succulente BBQ en een grote groep zeer tevreden leden en Partners.
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De leden van de Antenne ‘Oost & West-Vlaanderen’, voorgezeten door De Heer Herman
D’Hoore, waren in 2019 twee maal op het appel om “Bouw”-gerelateerde toepassingen te
gaan bekijken. In januari was de Woestijnebrug te Aalter aan de orde en in september werd
een bouwplaatsbezoek gebracht aan het project Tondelier te Gent.
Meeting Januari
De Heren Olivier Desmet (MOW-EBS) en Thomas Tassignon (Jan De Nul) gaven voor het
bezoek aan de Woestijnebrug een zeer gedetailleerde uiteenzetting over de situatie ter
plaatse en uitdagingen waarmee het aannemersbedrijf te kampen had om de brug te
kunnen bouwen.
De Federale Wegpolitie deed in elke regionale meeting van het voorjaar een, voor velen toch,
openbarende presentatie over de maten en gewichten der vrachtwagens…met een afgeleide
naar de betonmixers en betonpompen. De aanwezigen werden opgeroepen zeer voorzichtig
te zijn want de desgevallend te betalen boetes zijn bijzonder hoog.
De Heer Bert De Schrijver, Technisch Adviseur FEDBETON, deed in elke meeting van het
voorjaar een presentatie om CSC voor te stellen en te melden dat FEDBETON inmiddels
erkend was als RSO in België. (zie apart artikel pag. 26)
De opkomst in Aalter was aanzienlijk. De ca. 60 aanwezigen bleven lang netwerken tijdens
het uitgebreid buffet dat aangeboden werd in het Woestyne Meeting en Event Venue.
Meeting September
Het project Tondelier werd in extenso toegelicht door Filip Verhaeghe, Gedelegeerd Bestuurder van de NV Tondelier Development.
De Partners Elia (zie apart kaderstuk), Automix en Metal Products namen de gelegenheid te
baat om in een bondige presentatie hun product voor te stellen.
Automix is sinds meerdere decennia een gevestigde waarde in de sector; de firma produceert,
installeert en onderhoudt mengers voor betoncentrales en produceert ook betonmixers op
bestelling of heeft ze ook in stock voor verkoop. De Heer Pieter De Smedt stelde de firma en
haar activiteiten voor.
Metal Products was vertegenwoordigd door de Heren Rik Janssen en Bart de Jong. De firma
produceert staalvezels in haar productiezetel te Horst in Nederland en kan overal in België
de producenten bevoorraden met zeer kwalitatieve staalvezels.
De meeting ging door in Restaurant Gaston waar de genodigden ook hun netwerking hielden en volop genoten van de BBQ.
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Regiovoorzitter Geert De Maeyer had in januari ’19 het voorrecht om als eerste een regiomeeting, in casu
de regiomeeting ‘Limburg’ in het buitenland te mogen verwelkomen. Inderdaad, onze Partner Metal
Products had de handschoen opgenomen om de leden van de provincie Limburg over de landsgrens met
Nederland uit te nodigen om het bedrijf voor te stellen en de productiehallen te tonen.
Er werd verzameld ten huize van Metal Products waar na een korte introductie een bezoek gebracht werd
aan de productielijnen van de staalvezels. Nadien werd, mits een korte verplaatsing, in Kasteel Huys ter
Horst vergaderd. Netwerken in een geklasseerd kasteel, waarvan de origine teruggaat tot in de 13de eeuw,
had zeer zeker zijn charme.
In september ’19 werd tijd uitgetrokken om eens wat cultureel erfgoed in Genk alle eer aan te doen. C-Mine
is een project waarmee de industriële geschiedenis van ons land onder een tijdsstolp wordt gezet zodat de
toekomstige generaties er ook nog aan herinnerd worden welke sectoren in het verleden onze economie
hebben helpen dragen. Vandaag is er veel veranderd en is de steenkoolsector helemaal onbestaande in
ons land. De laatste jaren was de sector zelfs in zeer aanzienlijke mate verlieslatend. Neemt niet weg dat
het patrimonium waardevol genoeg is om het te bewaren.

De Heer Alain Pochet, voorzitter van de regionale Antenne ‘Luik
& Luxembur & Namen’ nodigde eind januari ’19 zijn collega’s van
de regio uit in Bastogne in het gerenommeerde Wagon Leo. Met een
opkomst van om en bij de 40 personen was de vergadering – zeker
de acute winteromstandigheden in acht nemend – een succes. Met
uiteenzettingen door Suivo en de Federale Wegpolitie werden de logistieke onderwerpen, waarmee de sector elke dag wordt geconfronteerd,
onder de aandacht gebracht. Suivo is ver gevorderd met het uitwerken
van software oplossingen op maat van elk individueel bedrijf, inclusief
het voorwerp van de Checkin@work. De Federale Wegpolitie was
overtuigend in haar uiteenzetting over de maten en gewichten van
de vrachtwagens en betonpompen. Als de grote betonpompen dan
niet op de autosnelwegen mogen, dan heeft dat niets te maken met
de tolerantie van de wegpolitie – die enkel maar de naleving van de
wetten moet aftoetsen – maar alles vandoen met de brugformule die
de limieten bepaalt waaraan een brug mag worden blootgesteld. De
puntbelasting is te groot in dergelijke gevallen.

Voor meer info over de presentaties: zie tekstpassages in de andere regio’s.
De netwerking ging door op de site zelf in Bistro Bells, een gezellige taverne die alle aanwezigen wisten
te appreciëren.

Na het zomerreces werd halt gehouden ten huize van ELOY Prefab
te Sprimont. Na de uiteenzettingen van de diverse sprekers werd een
bezoek gebracht aan de productielijnen van de prefab betonnen waterzuiveringsstations. Als we weten dat water (en hoofdzakelijk en vooral de
zuivering en recyclage ervan) in de toekomst nog meer dan tot op heden
een cruciale rol zal spelen, is de productie van dergelijke zuiveringsunits
een schot in de roos. Tegenwoordig wordt er niet meer gebouwd zonder
dat er een dergelijke installatie in de plannen is voorzien.
Voor de netwerking en catering werd uitgeweken naar het Hotel R te
Remouchamps; ons inmiddels wel bekend en daarom reeds in vorige
meetings voldoende geëvalueerd op kwali- en kwantiteit.
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Voorzitter Emile Vertongen kon dank zij de
uitnodiging van SUIVO de leden van zijn ’Regio
Antwerpen & Vlaams-Brabant’ op 7 februari
’19 samenroepen in Edegem op de hoofdzetel
van SUIVO, dat sinds 2 jaar reeds Partner is van
FEDBETON.
Suivo heeft inmiddels ook een aantal leden van
FEDBETON aan zijn klantenbestand kunnen
toevoegen na er een op maat geconcipieerde software voor te hebben ontwikkeld die de dispatch in
de betoncentrale in continu laat ‘communiceren’
met de software in de betonmixer. In de module
kan – voor zover men dat wenst (en wie zou dat niet
willen?) – ervoor gezorgd worden dat de “checkin@
work” automatisch gebeurt.
Op 12 september werd dan verzamelen geblazen
op de werf van de Theunisbrug in Deurne. De Heer
Koen Van Schel, Projectdirecteur bij Artes Roegiers,
lichtte het project toe vooraleer er een bezoek aan
de bouwplaats werd gebracht. Indrukwekkende
werken die tot de verbeelding spreken. Voor meer
gedetailleerde info : https://www.vlaamsewaterweg.be/theunisbrug
Onze Partners Elia - Automix - Metal Products en
Aalborg White namen ook de gelegenheid te baat
om in een korte prestentatie te duiden waarom ze een
meerwaarde bieden voor de leden van FEDBETON
en waar voor hen de meerwaarde ligt om een
Partnership te hebben ondertekend bij de federatie.
Aalborg White is een producent van wit cement die
bij de Groep Cementir hoort. De Heer Tom Ryckeboer
gaf aan waarom Aalborg White alle troeven heeft
om de Belgische markt te voorzien van wit cement
en wat daar de precieze karakteristieken van zijn.
De regiomeeting werd afgesloten in het restaurant
Loteling te Schilde; een gezellige apéro buiten en
een gezellig diner binnen; de federatie had de indruk
dat de aanwezigen dat wel wisten te ‘smaken’.
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En wat doen we voor de zelfstandigen in 2020 ?
Er is een vraagstuk dat zich aandient in dat opzicht. Hoe kunnen we de collega’s-zelfstandigen uit Wallonië ook meer betrekken bij dit alles ? Het was dan ook onmiddellijk de handen
aan de ploeg tijdens de netwerking in Kallo; er werd bij de aanwezigen, hoofdzakelijk allen
afkomstig uit de Vlaamse regio, gepolst of ze er iets op tegen zouden hebben om in 2020
in Wallonië te gaan netwerken. Een spontaan en unaniem akkoord werd genoteerd bij alle
bevraagden.

DE 3 INDEPENDENCE DAY:
GROOT FEEST "AAN ‘T SCHELD"
DE

We roepen bij deze dus reeds alle Waalse zelfstandigen die lid zijn op
om zeker op post te zijn op de Independence Day van zaterdag 26 september 2020!
JAAR ACTIVITEIT
ETABLISSEMENT
2017
Bowling
Bowling Stones
2018
City Golf en City Foot
Martin’s Red Hotel
2019
Bezoek Haven van Antwerpen
Bebronna
2020			

GEMEENTE
Wemmel
Tubeke
Kallo
Wallonië

Op 30 september 2019 streek de groep van aangesloten zelfstandige betonmixer chauffeurs en betonpomp bedienaars
met hun Partner neer in Kallo voor hun jaarlijkse meeting.

Tijdens de receptie werden de foto’s van de
sector en het wagenpark van de zelfstandigen in
looping geprojecteerd op een groot scherm. Alle
zelfstandigen kunnen ervoor zorgen dat hun foto’s
in 2020 ook getoond worden; het volstaat enkele
mooie exemplaren door te sturen aan FEDBETON.
Na de receptie volgde een succulent diner. Dit
evenaren wordt de opdracht voor 2020. De nabeschouwingen duurden tot ver na middernacht. De
die hards, die Bebronna sloten omstreeks 1 uur
’s morgens hadden gekozen om te overnachten
in het Serwir Hotel in Sint-Niklaas. Met shuttles
zorgde FEDBETON ervoor dat die mensen veilig en
behouden terugkeerden naar het hotel.
What happens in Sint-Niklaas stays in Sint-Niklaas…
weeral, net zoals vorig jaar, door de GDPR.

FEDBETON-Directeur Peter De Vylder beklemtoonde in zijn openingsspeech hoezeer de zelfstandigen een cruciale plaats
innemen in de keten van het stortklaar beton. Zonder hen niet langer een degelijke planning om de leveringen van het
beton uit te voeren; zonder hen geen coherent systeem dat het hoofd helpt te bieden aan de last minute calls van de
werven die vaak à la minute nog een extra vracht stortklaar beton nodig hebben. Dankzij de zelfstandigen is het voor de
betoncentrales mogelijk om tegemoet te komen aan die wensen van de werven. Zelfstandigen en eigen werknemers van de
betoncentrales vormen samen één team.
Zijn de zelfstandigen dan enkel maar goed om capriolen op te vangen; helemaal niet! Zij maken zonder
onderscheid onlosmakelijk en integraal deel uit van
het ganse team dat van ’s morgens zeer vroeg tot
’s avonds laat de productie en levering van SB voor
zijn rekening neemt. Zij zijn samen met de eigen
werknemers het uithangbord van de betoncentrale
op de werf en tegelijk de sensoren van de betonproducent; ze koppelen terug aan de verantwoordelijke
van de betoncentrale als ze menen dat er bepaalde
dingen beter kunnen of dreigen te mislopen op een
werf. Dank zij hen wordt vaak voorkomen dat een
stort vertraging oploopt. Nog al te vaak zitten de
betonmixer chauffeurs en betonpomp bedienaars
tussen hamer en aanbeeld, en dat moet veranderen… ze verdienen overal de appreciatie te krijgen
die hen hier nu ook op deze Independence Day
wordt toebedeeld. Peter De Vylder gaf dat duidelijk
te kennen in zijn welkomstwoord.
Na reeds 2 maal in het centrum van het land
de Independence Day te hebben georganiseerd
dacht FEDBETON dat het moment aangebroken
was om het eens iets verder te gaan zoeken. Alle
interessante bezienswaardigheden liggen nu
eenmaal niet geconcentreerd in het centrum van
het land. Maar waarom nu precies Kallo; wat is
daar nu te beleven ? Inderdaad niet zo veel, maar
het toeval wil dat er een leuk etablissement is
waar men lekker kan tafelen en netwerken én
het tegelijk een uitgelezen uitvalsbasis is om een
bezoek aan de Haven van Antwerpen te brengen.
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Dat men Kallo nog in vraag kan stellen…tot
daar aan toe. Maar de Haven van Antwerpen?
De Haven van Antwerpen is een enorme groeipool voor het Vlaamse hinterland en bekleedt
een scharnierfunctie in de logistiek en economie; niet alleen voor Vlaanderen, niet alleen
voor België – maar tot ver over de landsgrenzen.
FEDBETON dacht, vanuit die optiek, dat het
misschien eens interessant was om door het
havengebied te rijden. Elk van de aanwezigen
zal voortaan in geuren en kleuren kunnen
vertellen wat er zo bijzonder was aan deze
leerrijke uitstap met deskundig, van anekdotes
doorspekt, commentaar van onze gids Danny
Deckers.

De volgende FEDBETON Independence Day : zaterdag 26 september ’20 (ca. 15u30)

Meer over de Haven van Antwerpen via : www.portofantwerp.com/nl

Na de 2 uren sightseeing was het tijd om te laten
zien waarom Bebronna was gekozen. De receptie
was relevant in elk culinair opzicht….maar de
aanwezigen werden ook tegelijk in een ander
opzicht verrast. Inderdaad, FEDBETON had 2
experten van de Federale Wegpolitie uitgenodigd
om in een notendop – voor zover dat mogelijk is
– de meest essentiële punten te bespreken van de
maten en gewichten van de vrachtwagens. Overlading is een nog te vaak voorkomende overtreding;
de boetes zijn echt gigantisch en de facto best te
vermijden. Het kwam FEDBETON zo voor dat het
niet oninteressant was daar de aandacht op te
trekken en te laten weten dat de controles daarop
in de toekomst enkel maar zullen toenemen. Een
gewaarschuwde...- juist.
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DE COMMISSIE EXPLOITATIE HEEFT ONEINDIG
VEEL ONDERWERPEN TE BEHANDELEN

het effectief verdelen ervan nog iets te prematuur.
Ondertussen hebben zowel FEDBETON als FABA
hun leden kunnen inlichten – de Regiomeetings
en de websites van beide federaties werden daarvoor aangewend.

Een element dat kan tellen en verdient expliciet
vermeld te worden: FEDBETON behandelt het
door elke producent ingezonden cijfermateriaal
absoluut in alle vertrouwelijkheid.

Half februari ’20 werd een persmededeling
gepubliceerd en in de loop van maart en april ’20
werd/wordt het Charter in grote oplages gedrukt
en verspreid bij de leden. Op de gedrukte versie
staat een veiligheidschecklist vermeld die voor
elke werf kan overlopen worden.

Een degelijk ongevallenbeleid kan ondersteund
worden en bij het personeel perfect meer onder
de aandacht gebracht worden via verschillende
boodschappen en tools :
•	Het ter beschikking stellen van de juiste PBM’s
voor het veilig werken met beschermende kledij
en het waken over het juiste gebruik ervan;
•	Creëren en verdedigen van veilige werkomstandigheden en de juiste mind set via de
opleidingen BMC (betonmixer chauffeurs) en
BPB (betonpomp bedienaars) bevorderen;
•	Degelijke opvolging door én de werkgever
én de werknemer van hun respectievelijk
opleidingsdossier;
•	Opstellen van folders, brochures e.d. voor
gebruik in toolbox meetings en campagnes;
•	Ter beschikking stellen van tools voor de
werknemers die ze gemakkelijk kunnen lezen
en toepassen in hun specifieke werksfeer (in
de betoncentrale, in de vrachtwagen, op de
werf). We denken hierbij bv. aan de LMRA
voor de betonpompen;
•	Aanleggen van statistieken voor de sector en
communicatie hierover bij alle werknemers;
•	Verder op punt stellen van opleidingen voor
de arbeiders op de werf zodat deze het beton
op een correcte en veilige manier plaatsen;
•	Het uitwerken van een veiligheidsopleiding die
online beschikbaar is voor betonmixerchauffeurs
en externe bedrijven die op de betoncentrale
werken komen uitvoeren. Men zou van die werknemers kunnen verlangen dat ze deze opleiding
verplicht moeten volgen en de aansluitende
test met succes af te leggen, alvorens ze hun
werkzaamheden mogen uitvoeren. Zo is men
zeker dat de werknemers een minimum niveau
van kennis over veiligheid hebben.

STATISTIEKEN
Van links naar rechts :
Dhrn. Frank Mesdagh, Peter De Vylder, Omer Maes, Philippe Loncin, Geert De Maeyer (Voorzitter), Bert De Schrijver, François Van Gaeveren, Emile Vertongen, Marc Jonckheere en Theo Servaes (afwezig: Herman De Backker, Eric Molkens, Jan Van Bottenburg, Jean-François Michielssen, Pieter De Brabandere).

Het aantal onderwerpen – met bovendien een zeer brede scope – dat de Commissie Exploitatie te behandelen krijgt is qua
omvang nooit eerder gezien binnen de federatie. Zowat alle aspecten van het ondernemen als producent, transport en pompen
van stortklaar beton komen er ter tafel; uiteraard niet het sociale dossier of het ‘zuiver’ technische dossier… die horen tot de
actieradius van respectievelijk de Sociale Commissie of de Ecotech Commissie. De Commissie Exploitatie hield 4 vergaderingen
in 2019.
Als men in het verleden reeds tot het bewustzijn
was gekomen dat er voor praktisch elk onderwerp
een specialisatie mee gemoeid is, dan is dat er op
vandaag zeker niet op veranderd; wel integendeel.
Het is duidelijk dat de op de dagorde gezette
onderwerpen van die aard zijn dat ze eigenlijk
praktisch steeds bij alle firma’s vrij courant aan
bod komen. Het is echter niet altijd eenvoudig af
te lijnen welke commissie betrokken partij is; bv.
behoort het dossier van de opleidingen besproken
te worden in de Sociale Commissie (het vindt
namelijk allemaal zijn oorsprong in de CAO van
2002) of is het aangewezen dit alles te bespreken
in de Commissie Exploitatie vermits de praktische
werking van een betoncentrale en alle aspecten,
waarvan een betonmixer chauffeur of betonpomp
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bedienaar er toch ook wel enkele moet kennen, er
ook mee gemoeid zijn. Aan een nauwe samenwerking van de commissies is dus niet te ontkomen.

FEDBETON en FABA hebben baanbrekend werk
verricht door te kunnen komen tot een Charter
FEDBETON – FABA dat, bondig gesteld, de goede
afspraken tussen de betonproducent en de aannemer in kaart brengt.

degelijke en tijdige Communicatie & organisatie
diende voor beide organisaties in juiste bewoordingen en proporties weer te geven waar ze elk
de klemtonen wensten te leggen. Het spreekt voor
zich dat dit vele interne en daarna ook gezamenlijke overlegrondes met zich bracht. Voeg daarbij
dat iedereen met een overvolle agenda zit, dan is
het snel en gemakkelijk te vatten dat het realiseren van een dergelijke document al snel gespreid
wordt over meer dan 1 werkjaar.

In 2019 werd door de Commissie Exploitatie veel
tijd en energie besteed aan de voorbereiding van
het Charter dat FEDBETON en FABA samen wensten op te stellen. Het tekstvoorstel met aandacht
voor Veiligheid, Kwaliteit, Milieu alsook een

Op Matexpo in september ’19 werd het principe
van het Charter voorgesteld en een tip van de
sluier opgelicht door er de grote krijtlijnen van
het Charter naar voor te brengen en toe te lichten
voor de ca. 100 aanwezigen. Op dat ogenblik was

HET CHARTER FEDBETON – FABA

FEDBETON wordt elk jaar door haar Europese
Federatie voor het Stortklaar Beton – ERMCO –
gevraagd een overzicht te maken van een aantal
interessante cijfers om de sector te duiden;
gaande van – uiteraard – de geproduceerde
hoeveelheid stortklaar beton in België tot een
onderverdeling van de productie in de verschillende sterkteklassen, consistentieklassen, enz., het
aantal betonmixers in functie van de inhoud van
de mixerton, het aantal betonpompen, het procentueel onderscheid per betontoepassing, enz.
FEDBETON poogt eveneens terug de draad op
te nemen om ook ongevallenstatistieken aan te
leggen en er nadien, weliswaar met geconsolideerde cijfers, over te communiceren. Dit zal de
leden veroorloven hun eigen cijfers te benchmarken met de gegevens die FEDBETON dank zij de
rondvraag kan verzamelen.
Dat dergelijke oefeningen enkel maar tot een
degelijk resultaat kunnen leiden mits alle leden
hun medewerking verlenen, ligt voor de hand.
Vandaar dat FEDBETON hen voortaan elk voorjaar daaromtrent consulteert. De eerste oefening
werd al gedaan begin ’19 en de medewerking van
de leden is zeer hoopgevend. Voor ’20 werd de
rondvraag reeds gelanceerd en is een artikel in dit
activiteitenverslag gepubliceerd op pag. 31.

VEILIGHEID & PREVENTIE

CSC
In het kader van het CSC-dossier werd op regelmatige basis gerapporteerd aan de Commissie
Exploitatie. De eerste reglementaire documenten
werden op punt gezet, de website gestoffeerd en
online gezet en een eerste informatieronde bij
de leden gestart (cfr. de regiomeetings voorjaar
’19). De eerste 3 betoncentrales met CSC-label
werden gelauwerd op Matexpo ’19 te Kortrijk
(13.09.2019).
Zie artikel pag. 26.

COMMUNICATIE
Hoe langer hoe meer worden de Social Media de
kanalen om een doeltreffende communicatie te
voeren. De Commissie Exploitatie is van oordeel
dat dit zo specifiek is, dat ze aan de Raad van
Bestuur heeft voorgesteld om een aparte commissie op te richten die zich daarop zal toeleggen. De
Commissie Communicatie wordt geleid door De
Heer Thierry Beirens.

FOLDERS & BROCHURES VAN FEDBETON
De Commissie Exploitatie heeft aan de Raad van
Bestuur voorgesteld om de bestaande brochures
en folders van FEDBETON te updaten en die
werkzaamheden toe te vertrouwen aan een kleine
werkgroep onder het Voorzitterschap van De Heer
Frank Mesdagh. De WG zal eerst en vooral kennis
nemen van het bestaande materiaal en een prioriteitenlijst aanleggen.
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CSC- CONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL
De Concrete Sustainability Council
(CSC) is een wereldwijd initiatief met
het oog op duurzaam en verantwoord
inkopen binnen de beton- en cementsector. De sector is daarmee transparant en laat zien hoe hij structureel
bijdraagt aan bijvoorbeeld het realiseren van klimaatdoelstellingen. Maar
binnen dit programma is er evenzeer
aandacht voor onder meer veiligheid
en welzijn van de werknemers.

(RSO). Als RSO promoten we enerzijds het certificatiesysteem bij opdrachtgevers en overheden.
Anderzijds begeleiden we de bedrijven die een
certificaat wensen te behalen. We blijven wel
volledig onafhankelijk van het certificatieproces
op zich; dit proces vindt plaats in een 1 op 1 relatie tussen het certificatie organisme en het bedrijf
dat zich wenst te certificeren.

Het is een totaalprogramma voor de certificatie
van maatschappelijk verantwoord ondernemen,
dat ook netjes past binnen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn
17 concrete doelstellingen die onze wereld tegen
2030 terug de goede richting moeten uitsturen.
Ook onze verschillende regeringen hebben deze
ambitieuze doelstellingen vertaald in concrete
actiepunten (www.sdgs.be). Ook certificatieschema’s zoals BREAAM erkennen CSC, waardoor dit
extra credits oplevert voor de aannemer die met
een CSC gecertificeerde betoncentrale werkt.
En belangrijk: CSC is nu ook erkend door het Federale Instituut voor Duurzame Ontwikkeling als

label voor duurzame aankopen van beton. CSC is
opgenomen in de gids voor duurzame aankopen.
Een mooie erkenning !

We rapporteerden in onze vorige Activiteitenverslagen reeds dat FEDBETON zich in 2018 had
aangemeld bij CSC als Regional System Operator

In 2019 zijn we eigenlijk goed van start gegaan.
Na de publicatie van de versie 2.0 van de technical manual, gingen 3 bedrijven die actief zijn in
de levering en de productie van stortklaar beton
aan de slag met het certificatieproces. Ze hebben
gedurende enkele maanden hard gewerkt om het
nodige bewijsmateriaal te verzamelen. FEDBETON
heeft tijdens de voorbereidingen de informatieuitwisseling tussen deze pilootbedrijven mee
begeleid. Op 13 september 2019 konden we dan
trots de eerste CSC-certificaten voor betoncentrales in België plechtig uitreiken tijdens een event
op Matexpo, en dit in aanwezigheid van een
100-tal geïnteresseerden. AC Materials, Declercq
Stortbeton en Van Akelyen Betoncentrale behaalden alle 3 een certificaat. Deze bedrijven profileren zich hiermee als pioniers in de sector en zijn
een voorbeeld voor heel veel collega’s.
In 2020 gaan we door op de ingeslagen weg.
We willen van CSC dé referentie maken voor
onze sector en zo ook vermijden dat we straks
door de markt verplicht worden om andere,
misschien zelfs minder relevante certificaten te
behalen. Daar is natuurlijk een breed draagvlak
voor nodig, om te beginnen binnen onze eigen
sector.
Heel wat andere betoncentrales en ook grondstoffenleveranciers hebben zich intussen al aangemeld om mee te stappen in dit positieve verhaal.
We verwachten in 2020 een 10-tal bijkomende
certificaathouders te mogen verwelkomen.
U doet toch ook mee ?
Neem zeker eens een kijkje op www.csc-be.be of
contacteer FEDBETON.
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HET CHARTER
FEDBETON - FABA
De aandachtige lezer zal gemerkt hebben dat we
in het activiteitenverslag over het werkjaar 2018
reeds aandacht hadden voor het Charter tussen
FEDBETON en FABA. Bij het ter perse gaan van dat
verslag was de eindmeet in zicht. Het heeft hierna
nog heel wat uren overleg gekost om tot de versie
1.0 van het Charter te komen, dat in januari 2020
tijdens de regiomeetings aan onze leden en de
leden van FABA werd voorgesteld.

Dit Charter is dus tot stand gekomen na jarenlang
overleg tussen FEDBETON en FABA, de Federatie
van Algemene Aannemers en bevat een reeks
aanbevelingen die zowel aannemers als betoncentrales aanbelangen. De teksten in het document
zijn een compromis dat beide partijen na de vele
gesprekken bereikt hebben, maar het is zeker geen
eindpunt. We gaan voorlopig uit van 2 evaluatiemomenten per jaar.
We hebben de werkversie van dit Charter in
avant-première voorgesteld tijdens een event op
Matexpo op 13 september 2019. En tijdens de

regiomeetings in het voorjaar 2020 werd de versie
1.0 dan uitgebreid toegelicht aan de aanwezigen.
Op deze regiomeetings waren uitzonderlijk ook de
leden van FABA uitgenodigd.
We kunnen het belang van dit Charter niet genoeg
onderlijnen. Stortklaar beton is en blijft een halffabricaat en een goede samenwerking tussen de
aannemer en de betoncentrale is absoluut noodzakelijk om tot een kwaliteitsvol eindproduct te
komen. Vele aandachtspunten uit het Charter zijn
vanzelfsprekend; andere punten geven misschien
aanleiding tot wat fronsende wenkbrauwen.

“ Dit akkoord tussen beide Federaties is historisch.
Het zal alle aannemers in staat stellen een en ander
beter te begrijpen en het zal de communicatie met de
betonleveranciers versterken ” verklaart Marc Jonckheere,
Voorzitter van FEDBETON.
“ Stortklaar beton is het meest gebruikte materiaal in de
bouwsector. Het werd tijd dat een reeks aanbevelingen
ten aanzien van de professionals op papier werden gezet.
Dit zal een versterkte communicatie mogelijk maken,
ingegeven door doeltreffende adviezen ” verklaart
Frank Goes, Voorzitter van de FABA.
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Het Charter bestaat uit vier delen, en herneemt
punt per punt een reeks aanbevelingen voor de
aannemers en de betonleveranciers. Het eerste deel
is gewijd aan de communicatie tussen aannemers
en betonleveranciers en de organisatie van het werk.
Het is belangrijk om tijdig te communiceren en
dit vóór aanvang van de werken. Daarna is er het
veiligheidsaspect, dat in het Charter sterk wordt
benadrukt. Het is van wezenlijk belang de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats na te leven.
Het derde punt van het Charter is de kwaliteit:
levering van beton voorzien van het BENOR-label
waarborgt de conformiteit met de geldende normen.
Het laatste punt van het Charter tot slot, gaat over
het milieu, met de wil om de ecologische voetafdruk
te beperken. Niet alleen bij het vervoer maar ook bij
het bestellen van het beton, waarbij het essentieel
is om de juiste hoeveelheid te voorzien om zo
betonoverschotten te beperken, en niet te vergeten
de mogelijkheid om de stortgoot op een ecologische
manier schoon te maken op de bouwplaats.
Het zal er nu op aan komen om dit Charter ook
in de praktijk te gaan toepassen. In het voorjaar
2020 werd hiertoe uitgebreid gecommuniceerd
over het Charter, zowel bij de betoncentrales als
bij de aannemers.
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BREEDPLAATVLOERSYSTEMEN ZIJN
INHERENT VEILIG EN DUURZAAM
Op 27 mei 2017 stortte de parkeergarage in aanbouw van Airport Eindhoven in. Gelukkig zonder slachtoffers. De vinger
werd al snel gewezen naar het vloersysteem: breedplaten met gewichtsbesparende bollen, de zogenoemde bollenplaatvloeren. Na jaren van onderzoek blijkt de fout in elk geval niet bij de breedplaten of het opgestorte beton te liggen. Taco van
den Broek gaf op de algemene vergadering van FEDBETON een gastlezing over het onderwerp. “We zijn te ver gegaan met
de mogelijkheden die dit vloersysteem biedt. De oorzaak van het falen zat onder andere in het ontwerp van de toepassing,
niet in de breedplaten zelf. Beton is en blijft een buitengewoon duurzaam materiaal.”
Taco van den Broek, ooit begonnen als civiel ingenieur staalconstructies,
is via het werk als normalisatie-adviseur terechtgekomen bij Betonhuis als
sectorsecretaris. “Ik hou me bezig met twee sectoren: Constructief Prefab en
Bestrating. Concreet probeer ik wat er in de markt speelt te helpen vertalen in nieuwe ideeën en de belangen van onze leden zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen. In coronatijden is samenwerking belangrijker dan ooit en
daar kunnen we als brancheorganisatie een belangrijke bijdrage toe leveren.”
In zijn hoedanigheid van sectorsecretaris bouwde van den Broek bij Betonhuis de nodige expertise op in breedplaatvloersystemen. Deze vrijdragende
systeemvloeren bestaan uit circa 70 mm dik gewapende, prefab betonplaten
met zichtbare doorlopende tralieliggers waarop een laag stortklaar beton
aangebracht wordt. Een systeem dat in Nederland een zeer brede toepassing
kent, zoals ook in de bewuste parkeergarage.

FOUT IN ONTWERP VAN DE TOEPASSING
“Laat ik eerst en vooral benadrukken dat er niks mis is met dergelijke
producten. Wanneer je ze op grote schaal toepast, moet er echter voldoende
aandacht gaan naar een doordacht ontwerp en een juiste wapening. Daar
is het onder andere misgelopen”, geeft van den Broek aan. Het oorspronkelijke legpatroon in Eindhoven was onlogisch. De platen waren een kwartslag

gedraaid, waardoor er langsnaden lagen, net daar waar er een maximaal
buigmoment ontstond. In combinatie met de extreme temperaturen op
de dag van het drama zijn de onderschil en bovenlaag losgekomen van
elkaar. “Zoals altijd in dit soort zaken heeft een complex samenspel van
factoren eigenlijk tot de instorting geleid. Daarnaast zijn de nodige waarschuwingssignalen genegeerd. Het belangrijkste is dat we lessen trekken,
zoals altijd bij instortingen. Breedplaatvloeren in dergelijke ontwerpen
vragen om een gedegen detailontwerp, bijvoorbeeld door meer wapening
aan de rand van de langsnaad van de plaat en het langer doorlopen van
de koppelwapening.”

DUURZAAM PRODUCT

STATISTIEKEN 2019
In onderstaande tabellen vindt u een aantal kerncijfers van onze sector. Begin 2020 hebben we onze leden opgeroepen
om deze cijfers voor hun bedrijf aan te leveren. Onderstaande waarden zijn de gemiddelden van de waarden die de
deelnemende leden hebben gerapporteerd. De resultaten werden gewogen in verhouding tot de opgegeven volumes.
We ontvingen de cijfers van ruim 60% van de aangesloten betoncentrales, waardoor we zeker kunnen spreken van een
representatief resultaat.
Het betreft hier weliswaar enkel de karakteristieken van stortklaar beton dat met de betonmixer geleverd wordt. Aardvochtige
Répartition
par Dmax
mengsels (zoals stabilisé, steenslagfundering, etc.) die onze leden
eveneens produceren
werden hierin dus niet opgenomen.
Wat betreft de arbeidsongevallen werden alle uren waaraan de werknemers blootgesteld waren aan risico’s in rekening
gebracht, dus inclusief de uren productie of transport voor die aardvochtige mengsels.
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Verdeling per Dmax

3%

C16/20

Vooral in Nederland zijn er dergelijke toepassingen van breedplaatvloersystemen. Die worden nu allemaal gecontroleerd en waar nodig versterkt om de
veiligheid te garanderen. “Nochtans is beton een zeer duurzaam materiaal. Kies
het juiste mengsel voor de juiste toepassing en je krijgt een fantastisch product
of het nu prefab of stortklaar beton is. Het kan tot in lengte van jaren mee. En
het mooie van beton is dat het geen bouwafval oplevert. Alles kan hergebruikt
worden als granulaten of in wegfundering”, besluit van den Broek.
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EEN EPD VOOR DE SECTOR
Bouwmaterialen en hun impact op het milieu op gebouwniveau krijgen – terecht – alsmaar meer aandacht. Recente
gebouwen worden zodanig ontworpen dat hun energieverbruik tijdens hun levensduur veel beperkter is dan voorheen,
onder meer dankzij de strenge eisen voor thermische isolatie. Hierdoor wordt het relatieve aandeel van de milieu impact
van de bouwmaterialen belangrijker.
De overheden wensen die impact zoveel mogelijk
te beperken. Zo hebben de Gewesten voor architecten, bouwheren en producenten een webtool
ter beschikking gesteld om de milieuprestatie van
gebouwen te evalueren (TOTEM).
Deze tool kan natuurlijk maar correcte resultaten
opleveren, indien deze met betrouwbare en actuele basisgegevens gevoed wordt. De milieuprestaties van bouwmaterialen moeten hiervoor op een
gestandaardiseerde manier berekend worden. Er
bestaan reeds geruime tijd Europese en Belgische
normen en richtlijnen om dergelijke EPD (Environmental Product Declaration) op te stellen.
FEDBETON heeft er voor gekozen om een zogenaamde sectorspecifieke EPD te laten opmaken en
dit voor een welbepaald courant gebruikt betontype
(C30/37-EE2-S4-Dmax 22mm- CEM III/A 42,5 N LA).
Deze EPD geeft dan een gemiddeld beeld van de
milieuprestatie voor dit betontype dat representatief is voor onze sector. We kijken hierbij naar de
grondstoffen die courant in België gebruikt worden.
De EPD houdt rekening met de milieuprestaties van

Wat is een EPD?
Een EPD (Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om de milieuprestatie van een product te kwantificeren en erover te rapporteren. EPD's zijn gebaseerd
op de Life Cycle Assessment (LCA).

Wat is een LCA ?
De levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de invloed op het milieu van een product
te berekenen, waarbij alle levensfasen van dat product worden beschouwd: winning van
grondstoffen, transport, productieproces, toepassing, gebruik, verwijdering en hergebruik.
Niet minder dan 17 verschillende milieu-impacten worden hierbij onder de loep genomen.
Naast de 7 categorieën die opgenomen zijn in de EN 15804, voorziet het Belgische
programma in 10 bijkomende milieu indicatoren. De verwachting is dat Europa in de
toekomst deze 10 bijkomende parameters eveneens in de regelgeving zal opnemen.

ENVIRONMENTAL INDICATOR (CEN)

UNIT

Global Warming

kg CO2 equiv

Ozone Depletion

kg CFC 11 equiv

Acidification for soil and water

kg SO2 equiv

Eutrophication

kg (PO4)3- equiv

Photochemical ozone creation

kg Ethene equiv

Depletion of abiotic resources : elements

kg Sb equiv

Het laat producenten ook toe om hun producten op een gerichte manier te verbeteren.

Depletion of abiotic resources : fossil fuels

MJ, net calorific value

Meer weten?
www.energyville.be/onderzoek/environmental-product-declarations-epds-voor-bouwproducten

ENVIRONMENTAL INDICATOR (CEN+)

UNIT

Human toxicity (cancer)

CTUh (Comparative Toxic Unit for humans)

Human toxicity (non-cancer)

CTUh (Comparative Toxic Unit for humans)

Particulate matter

kg PM2,5 equiv.

Ionizing Radiation

kg U235 equiv

Ecotoxicity (freshwater)

CTUe (Comparative Toxic Unit for ecosystems)

Resource depletion (water)

m3 water equiv.

Land use occupation – Soil Organic Matter

kg C deficit

Land use transformation – Soil Organic Matter

kg C deficit

Biodiversity due to land use occupation

PDF*m²a

Biodiversity due to land use transformation

PDF*m²

EPD's voor bouwproducten helpen om de vraag naar en het aanbod van milieuvriendelijke
bouwproducten te stimuleren. Dit gebeurt door verifieerbare en nauwkeurige informatie over
die milieuprestaties te communiceren.

de grondstoffen zelf, inclusief hun transport naar de
betoncentrale. Ook de impact van het transport van
het beton naar de bouwplaats en zelfs de verwerking hiervan (oa. het gebruik van een betonpomp)
wordt mee in rekening genomen.
Om deze EPD op een correcte wijze te laten opmaken, hebben we ons in het voorjaar 2019 aangesloten bij het programma dat BMP (Belgische
Bouwmaterialen Producenten) had uitgewerkt,
in samenwerking met VITO en AIB Vinçotte.
VITO stond in voor de variabiliteitsstudie en de
eigenlijke LCA analyse, terwijl AIB Vinçotte de
basisgegevens en de berekeningen verifieerde en
valideerde. De variabiliteitsstudie was nodig om
aan te tonen dat de gemiddelde EPD wel degelijk
representatief is voor onze sector.
Deze werkwijze is trouwens ook in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 22.05.2014
in verband met milieurelevante productinformatie. Wil je als producent namelijk bepaalde milieuclaims toekennen aan uw product, dan verplicht
het KB om dit aan de hand van een geverifieerde
EPD objectief te laten vaststellen. Deze EPD dient
ook opgeladen te worden in de hiervoor bedoelde
publieke databank.
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/
f?p=BE_EPD_PUBLIC:1:13369061808599

Koninklijk Besluit Milieuboodschappen
Op 14.07.2014 werd in België het Koninklijk Besluit van 22.05.2014 gepubliceerd dat
de minimale vereisten voor het gebruik van milieuboodschappen voor bouwproducten
omschrijft en dat de EPD's in een federale publieke database registreert. Deze wetgeving is
van toepassing op alle bouwproducten in België. Naast de stimulatie van vraag en aanbod
naar milieuvriendelijke bouwmaterialen, was het ook de bedoeling van de wetgever om op
deze manier greenwashing te vermijden.
www.health.belgium.be/nl/koninklijk-besluit-milieuboodschappen
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DE ECOTECH COMMISSIE
De Ecotech Commissie buigt zich over lopende technische dossiers of komt samen om een antwoord te bieden bij acutere
technische vragen. In 2019 vergaderde de commissie 6 keer.
De commissie bestaat uit een mengeling van betontechnologen en bedrijfsleiders :
Marc Jonckheere, Peter De Vylder (Voorzitter), Bert De Schrijver, Emile Vertongen, Steven Schaerlaekens, Eric Fosseur, Johan
Baeten, Thierry Beirens, Pieter De Brabandere, Gert Decorte, Jan Van Bottenburg, Pascal Kesters, Tom Vermeersch, Claude
Ployaert, Rénald Cattie, Koen De Rycke en Kurt Roothooft.
Steven Schaerlaekens nam in de loop van 2019 een andere functie op binnen Holcim België, waardoor hij niet meer
deelneemt aan de Ecotech commissies en FEDBETON dus ook niet meer zal vertegenwoordigen in externe werkgroepen.
We wensen Steven uitdrukkelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet bij FEDBETON !
Een greep uit de onderwerpen die in 2019 bijzondere aandacht kregen.
De nieuwe versie van de TRA 550 (versie 4.0) werd reeds in september 2018
gepubliceerd. Deze aanpassing van het toepassingsreglement was nodig om
rekening te houden met de wijzigingen van de NBN B 15-001, die in juli 2018 het
daglicht zag. Het betreft wijzigingen met een belangrijke impact voor de sector,
zodat een overgangsperiode voorzien werd tot 1.09.2019. Op deze datum moes-

ten alle producenten zich aangepast hebben aan de nieuwe eisen. De meeste van
onze leden hebben zich in de loop van de zomer 2019 geconformeerd.
In het kader van deze evolutie hebben we vanuit FEDBETON steun verleend
aan een aantal van onze leden, bij de besprekingen voor het aanpassen van
hun softwarepakket aan de nieuwe eisen.
Hoewel de versie 4.0 van TRA 550 pas sinds september 2019 van toepassing is, rapporteerden we vorig jaar reeds dat de werkzaamheden rond de
TRA 550 (v5.0) in 2018 werden aangevat. In de loop van 2019 heeft de
werkgroep hierrond even terug afstand genomen en een krijtlijnen nota
opgesteld die door alle vertegenwoordigers in het Bestuurscomité gevalideerd werd. De Ecotech commissie hield hierover op 7.05.2019 een aparte
sessie om de lange termijn visie van FEDBETON op de certificatie nog eens
duidelijk te stellen.
Huurmixerbedrijven moeten sinds 1.10.2018 ook over een Benor-certificatie
beschikken. De bedrijven of zelfstandigen die in regel zijn, worden gepubliceerd op de website van Be-Cert. Zo kunnen betoncentrales die beroep
wensen te doen op huurmixers controleren of voldaan is aan de Benor-certificaat-verplichting. Begin 2019 publiceerde Be-Cert als overgangsmaatregel
ook een lijst met zogenaamde “ontvankelijke dossiers” van bedrijven die op
de goede weg waren, maar nog niet over het certificaat beschikten. Aan deze
overgangsmaatregel kwam in december 2019 een einde.
De Vlaamse overheid verplicht leveranciers van wegenbeton overeenkomstig
het standaardbestek 250 om dit beton conform TRA 50 te laten Benoriseren.
Dit vereist dus een apart kwaliteitshandboek, specifieke recepten met een
uitgebreide voorstudie en de registratie van deze recepten bij de overheid.
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FEDBETON heeft er jarenlang voor gepleit om toch maximaal te kunnen
gebruik maken van de overlappen met de TRA 550 en dit in het bijzonder
voor beton voor lijnvormige elementen, zonder afbreuk te willen doen aan de
specifieke eisen van de Vlaamse overheid.
De lange uren vergaderen hebben in dit dossier spijtig genoeg niet tot het
gewenste resultaat geleid. De Vlaamse overheid heeft namelijk uitdrukkelijk
gesteld dat wegenbeton voor openbare werken uitsluitend via TRA50 kan
gecertificeerd te worden.
Verscheidene producenten hebben in de loop van 2019 melding gemaakt
van schadegevallen door pop-outs bij buitenvloeren. Het ging telkens om
beton op basis van zeegrind. Bij dit schadebeeld desintegreren vorstgevoelige grindkorrels die zich dicht bij het betonoppervlak bevinden en stoten
hierbij een stukje beton af. De technische commissie heeft deze problematiek
in eerste instantie aangekaart bij ZEEGRA, de federatie van producenten en
invoerders van zeegranulaten. Een officiële vraag werd ook neergelegd bij
Be-Cert, aangezien de betreffende granulaten drager waren van het Benormerk. Het onderzoek is nog lopende.
In het bijzonder tijdens de bloedhete zomerperiode van 2019 werden onze
leden geconfronteerd met de noodzaak tot het kunnen afspuiten van de
losgoot van mixers en het reinigen van betonpompen op de werf.
Een niet gereinigde stortgoot kan onderweg leiden tot ladingverlies met
schade aan derden tot gevolg. Bovendien leidt dit achteraf tot reinigingswerkzaamheden die onnodig veel tijd en energie kosten. Voor betonpompen
is dit nog problematischer. De doseerbak moet leeg zijn en zeker de leidingen
dienen snel na het pompen gereinigd te worden.

Een eerste concreet resultaat van
de onderzoeksactiviteiten is een
state of the art rapport, dat via
de website (https://www.circularconcrete.be/state-of-the-art/) kan
gedownload worden. De gebruikersgroep kwam in 2019 een 4-tal
keer samen.
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Onder impuls van de Vlaamse overheid is de vzw Benor bezig met het opzetten van een digitaal platform voor Benor-gecertificeerde producten. Dit
platform moet het voor de gebruikers eenvoudiger maken om toegang te
krijgen tot informatie over de beschikbare Benor-gecertifieerde producten en
hun eigenschappen.
Specifiek voor stortklaar beton werd binnen het Bestuurscomité de vraag
gesteld welke gegevens in dergelijke databank beschikbaar dienen te zijn.
De Vlaamse overheid wenst zoveel mogelijk details van de verschillende betonsamenstellingen. We nodigden vertegenwoordigers van de overheid uit om hun
wensen tijdens een voltallige Ecotech vergadering te komen toelichten.
Wij willen uiteraard maximaal aan de vraag van de overheid tegemoet
komen, maar we zijn ook bezorgd over de haalbaarheid om deze gegevens
voortdurend up-to-date te houden.
Einde 2019 werd een compromis bereikt, waarbij de producenten hun
productcatalogus grotendeels zullen publiceren, zonder evenwel de gebruikelijke en noodzakelijke flexibiliteit te verliezen.

Circular Concrete is een onderzoeksproject geïnitieerd en geleid door het WTCB.
Het project wordt gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid. Aan dit project nemen tal van bedrijven (waaronder ook meerdere leden van FEDBETON) en federaties deel. Ook FEDBETON
maakt deel uit van de zogenaamde gebruikersgroep. Deze groep is een klankbord voor de onderzoekers. De bekomen onderzoeksresultaten worden hier in
eerste instantie voorgesteld en besproken. De richting waarin bepaalde thema’s
verder dient uitgediept te worden, kan in de gebruikersgroep bepaald worden.
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LEDEN CORNER
B-MIX BETON

DECLERCQ STORTBETON

DECLERCQ STORTBETON GETUIGT: “ONS CSC-VERHAAL”

B-mix beton is een toonaangevende speler binnen de wereld van beton en
recyclage in Limburg.

Tom Vermeersch, kwaliteitsverantwoordelijke bij Declercq Stortbeton

B-mix beton in Tessenderlo beschikt over twee eigen unieke, ultramoderne
betoncentrales die instaan voor de productie van BENOR-gecertificeerd stortklaar beton, magere betonproducten én het stabiliseren van grond.

WANNEER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN TASTBAAR WORDT.

B-mix beton staat eveneens in voor de recyclage van bouw- en sloopafval, die
nadien kan hergebruikt worden als grondstof voor de betoncentrale of als
onderfunderingsmateriaal bij de aanleg van o.a. inritten, parkings en wegenis. Deze gerecycleerde producten zijn QUAREA-gecertificeerd.

Het moet ergens in het najaar van 2018 zijn geweest dat onze directeur, Peter
De Vylder, mij voor het eerst over CSC sprak. Concrete Sustainability Council,
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen waren de kernwoorden van dat gesprek. Iets waar wij toen als familiale onderneming nog
te weinig hadden bij stilgestaan.

B-mix beton is zeer centraal gelegen, waardoor de betoncentrales en breekwerf zeer makkelijk bereikbaar zijn.
B-mix beton richt zowel op bedrijven als op particulieren. Daarbij kan de klant
zelf de gewenste producten komen afhalen of kan B-mix beton met haar
eigen transportdienst instaan voor de levering met kipwagens, betonmixers
of betonpompen.

B-mix beton onderscheidt zich door multifunctionaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid van medewerkers en werkmaterieel en staat hierbij garant voor
uitstekende kwaliteit en service!

WIJCKMANS
Wijckmans staat al meer dan 100 jaar en 4 generaties lang voor betrouwbare bouwmaterialen. Op
haar site te Ham maakt de firma al sinds 1978
betonnen putten. De productiecapaciteit en het
assortiment is door de jaren heen blijven groeien.
Bij de bouw van de nieuwe productiehal werd

VAN DEN BRAEMBUSSCHE
er voor gekozen om de betoncentrale zo op te
bouwen dat deze ook stortklaar beton kan produceren. Stortklaar beton was tot 2019 de missing
link in het aanbod aan ruwbouwmaterialen. De
opstart van de afdeling stortklaar beton zorgt er
dan ook mee voor dat de klanten voor hun volledige project bij Wijckmans terecht kunnen.
Bij de bouw van de nieuwe centrale legde de firma
Wijckmans de focus op het milieubewust produceren. Alle grondstoffen voor de nieuwe fabriek
worden aangevoerd via het kanaal. Een ecologisch
alternatief, als men weet dat een binnenschip per
tonkilometer slechts een kwart CO2 uitstoot vergeleken met een vrachtwagen. Op de nieuwe loskade
aan het kanaal lost Wijckmans wel 8 verschillende
grondstoffen. Een serie waterputten – uiteraard
door Wijckmans zelf gemaakt – vangt tot 220.000
liter hemelwater op om in te zetten tijdens het
productieproces. Daarnaast zijn er nog zonnepanelen die zorgen voor groene stroom. Dankzij het
nieuwe reinigingsrecyclagesysteem kan bovendien
al het gezuiverde materiaal en het water terug
gerecupereerd worden.
Om al het stortklaar beton naar de werven te
vervoeren breidde Wijckmans haar wagenpark uit
met 5 betonmixers en 2 betonpompen. Bovendien kan de firma ook steeds rekenen op vaste
partners om haar in de piekmomenten bij te
staan. De centrale ligging vlak bij de E313 en het
klaverblad van Lummen zorgt ervoor dat de firma
Wijckmans elke werf in een straal van 50km rond
Ham snel kan bereiken.
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Van den Braembussche is een familiale bedrijvengroep onder leiding van Filip, Benedikt en
Alexander Van den Braembussche. De groep
is actief in de handel van bouwmaterialen en
stortklaar beton.
De 4 betoncentrales van Van den Braembussche
bevinden zich in Eeklo, Brugge, Aalter en Lier
(Van den Broeck). Dagelijks gaan er in totaal 70
betonmixers en vrachtwagens van Van den Braem
bussche de baan op om klanten te bedienen.

AC MATERIALS
AC Materials heeft haar positie in het Noorden van het land versterkt met de
overname van de betoncentrale van de NV Michiels H. Aannemingsbedrijf te
Heist-op-den-Berg.
Hierdoor is AC Materials voortaan eveneens actief in de Kempen en deels in
Vlaams Brabant. De totale overname van het bedrijf door de Squaregroup
bevat zowel de centrale, als de breekwerf, TOP en de aannemingsactiviteiten.

Duurzaamheid heeft uiteraard altijd al deel uitgemaakt van ons beleid en we
hebben bij elk project en initiatief altijd het beste voor met alle belanghebbenden. We hadden dit echter nog nooit concreet onder de loep genomen, laat
staan gedocumenteerd of geconcretiseerd. Dat was een trigger om de oefening
op dat moment wél te maken. Om conform een wereldwijde standaard na te
gaan hoever wij stonden. De Quickscan op de website van CSC is dan ook voor
iedereen in de sector een prachtige tool om eerste inzichten te verkrijgen.
Ik stemde ermee in om met Declercq Stortbeton mee te stappen in het
‘pilootproject CSC’, misschien wat opportunistisch geef ik toe. Samen met
AC Materials en Van Akelyen werden we hierdoor pionier voor CSC in België,
gesteund door onze federatie, vertegenwoordigd door Bert De Schrijver.
Begin maart werd een eerste overleg gepleegd ter kennismaking. Het doel
van de meeting maart '19 was een certificatie-instelling selecteren en een
deadline vastleggen: MATEXPO 2019! In de daaropvolgende maanden werd
door alle betrokkenen en door de federatie hard gewerkt. Iedereen deed dat
op zijn eigen tempo, maar steeds in nauw overleg met de groep.
Het was aangenaam verrassend op hoeveel vragen van de technische handleiding wij reeds een antwoord hadden. Het nodige bewijsmateriaal verzamelen
en verklaringen schrijven was dan ook vaak het meeste werk. Grotere bedrijven
die reeds over verschillende certificaten beschikken, zoals ISO
of VCA, hebben vaak het voordeel dat ze reeds veel info ter
beschikking hebben, maar bij ons was dat dus niet het geval.
Het uiteindelijke resultaat waren drie unieke dossiers waarin
de eigenheid van elk bedrijf (wijzelf, AC Materials en Van
Akelyen) werd weergegeven. Een vrucht van de gebundelde
kracht van drie enthousiaste piloten en onze federatie. Met
trots ontvingen we dan ook op 13 september 2019 elk ons
certificaat tijdens een academische zitting op MATEXPO.

DE MEERWAARDE
Een CSC-certificaat behalen heeft volgens mij een aantal
voordelen. Enerzijds wordt duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen plots aantoonbaar en zal het meer
dan ooit deel uitmaken van het dagelijks beleid. Anderzijds
is ons certificaat een troef waarmee we ons op de markt
kunnen onderscheiden. Zeker aangezien CSC erkend wordt
door BREEAM, een systematiek die in de bouwwereld steeds
meer terrein wint.
Tot slot ben ik verheugd dat wij dankzij dit initiatief onze
sector op een positieve, ecologische manier in de kijker
kunnen zetten. Dat is meer dan ooit nodig na alle heisa rond
de betonstop!
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VAN LOO TECHNICS
VAN LOO TECHNICS STELT DE SPOELBOX VOOR
In 2017 heeft onze Partner VAN LOO TECHNICS een praktische
oplossing bedacht voor het opvangen van het spoelwater van
de betonmixer.
Iedereen herkent de situatie : het beton is geleverd en de betonmixer chauffeur staat voor zijn laatste opdracht op de werf : het kuisen van de betonmixer.
Daarbij stelt zich de uitdaging om dat te doen zonder dat er beton terecht
komt op de grond, in de berm of de riolering of - als het helemaal slecht
verloopt – op de openbare weg met het potentieel risico op schade aan de
voertuigen van de andere weggebruikers.
VAN LOO TECHNICS heeft om dat alles te voorkomen de Spoelbox bedacht.
Het is een eenvoudig opgevat concept en zeer gebruiksvriendelijk. De betonmixer chauffeur maakt een koppelstuk vast op het uiteinde van de stortgoot;
dat koppelstuk zit vast aan een flexibele buis die het kuiswater laat aflopen
naar een opvangbak die bevestigd is op het chassis van de vrachtwagen. Van
zodra aangekomen bij de recyclage installatie in de betoncentrale opent de
BMC met een hendel een luik dat zich aan de onderzijde van opvangbak
bevindt zodat het kuiswater met de residuen van zand, grind en cement kan
geloosd worden. De opvangbak is bovendien zelfreinigend door middel van
een ringspoeling waarmee de laatste resten uit de opvangbak worden weggespoeld. De ganse operatie duurt nauwelijks 1 à 2 minuten.
De professional ziet onmiddellijk de voordelen ervan want ze liggen voor
de hand:
•	De Spoelbox is zeer onderhoudsvriendelijk, gemaakt uit duurzame
materialen en is een deel van de opbouw van de betonmixer (men kan
hem dus niet vergeten mee te brengen);
•	De stortgoot wordt gekuist en het materiaal gaat langer mee;
•	Geen spoelwater of betonresten op de openbare weg of berm, in het
grondwater of in de riolering;

•	De Spoelbox is ook de oplossing voor het kuisen van de stortgoot op
die werven die geen specifieke kuisplaats kunnen toewijzen (in steden –
kleine werven);
•	Geen processen-verbaal in de brievenbus en geen discussies meer met de
mensen op de werven.
Inmiddels zijn er ongeveer 100 betonmixers in België uitgerust met de Spoelbox. Dit zal alleen maar toenemen want de producenten die de Spoelbox
gebruiken zijn er zeer enthousiast over; trouwens de Spoelbox kan op de
betonmixers van alle merken een plaats krijgen. Dat weten ze in het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland inmiddels ook al; in die landen zijn er ook reeds
tevreden klanten.
Meer info: www.vanlootechnics.be

MVT-TRANS
MVT-Trans werd in 2007 opgericht door 2 broers, Mathias & Thomas Vandevoorde. Met hun recent materiaalpark kunnen ze tegemoet komen bij verscheidene werken. MVT-Trans is onder andere gespecialiseerd in transport, grond
en afbraakwerken, en ‘last but not least’ betonvervoer en betonpompingen.
MVT-Trans is gevestigd in Eeklo en beschikt over een zeer dynamisch team. MVTTrans is er in geslaagd om in een vrij korte periode van iets meer dan 10 jaar
een plaats te creëren in de wereld van het vervoer van beton en zij hebben in
die tijd reeds een vloot van 15 betonmixers en 7 betonpompen uitgebouwd.
MVT-Trans beschikt over alle benodigde certificaten en draagt de algemene
geldende aspecten op de bouwwerven als daar zijn veiligheid in zijn geheel,
stiptheid van leveringen en uitstekende service, hoog in het vaandel. MVTTrans zorgt ervoor dat hun, conform de geldende regels, goed opgeleide
betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars de werken correct en
volgens de vraag en noden van de klant uitvoeren, zodat zij als essentiële
schakel fungeren voor de levering van stortklaar beton.
Info te verkrijgen via www.mvt-trans.be en info@mvt-trans.be

TRANS-BETON
TRANS-BETON BLIJFT INVESTEREN
Trans-Beton is intussen al 50 jaar actief in de sector van het stortklaar beton
en is een gerenommeerde speler in de Oost- en West-Vlaamse markt. De eerste
betoncentrale werd reeds in 1970 in Wingene opgericht; intussen zijn er vestigingen in Roeselare, Lokeren en Gent bijgekomen.
“Je moet voortdurend investeren in nieuwe technologieën en zorgen voor
voldoende productiecapaciteit. In 2019 namen we in Gent een 2de productielijn in gebruik voorzien van een 6m³ menger, waarmee de capaciteit stijgt tot
zo’n 360 m³/uur. Dit wordt zeker door polierders uitermate geapprecieerd”, zo
zegt een fiere Marnix Devooght. “De wiellader die deze centrales van grondstoffen moet voorzien, is een nieuwe Caterpillar 982 moet een laadbak die vlotjes
15 ton aankan.”
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Maar ook de vloot wordt ieder jaar gemoderniseerd. 6 splinternieuwe vrachtwagens - uiteraard alle voorzien van EURO-6
motoren – werden vorig jaar in dienst genomen. “En hiernaast
zijn we bijzonder trots op de betonpomp met 61-m giek die in
het voorjaar van 2020 zal geleverd worden”, zo stelt Marnix.
“We stellen vast dat hier wel degelijk een markt voor is. Er wordt
meer en meer gepompt en de werven worden ook moeilijker
bereikbaar. Klanten kiezen vaker voor pompen met een langere
giek, zodat op de werf minder buizen dienen gelegd te worden
en men dus sneller kan werken.” Tenslotte werd de centrale
van Lokeren in 2019 fors uitgebreid en voorzien van een 2de
menger. De laatste hand wordt nog gelegd aan de elektrische
en pneumatische installatie, waarna de productiecapaciteit ruim
250 m³/uur zal bedragen.
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DE 7DE VLAAMS-BRABANTSE
CONTACTDAG VAN FEBELCEM

WERFMELDING &
WERFREGISTRATIE – ARTIKEL 30BIS
Sinds 1 april 2019 is de Wet op de Werfmelding en Werfregistratie, zijnde het veel besproken ‘Artikel 30 bis’ ook voor de
betonproducenten en betonleveranciers in voege getreden.
Of het werk nu uitgevoerd wordt in onroerende staat of niet,
het onderscheid is er niet meer, de producent van het stortklaar beton dient te worden gemeld door de aannemer en
de betonproducent zelf dient zijn mensen en zijn onderaannemers dagelijks te registreren op Checkin@work.
In ‘het verleden’, zijnde tot voor 1 April ’19, stelden zich in praktijk vaak
‘interpretatieproblemen’. Die moesten dan opgelost worden aan de hand van
een aantal vuistregels. Zo was het vervoer van beton zonder verwerking geen
werk in onroerende staat, en de levering van beton zonder verwerking ook
niet. Maar een levering die gepaard ging met het storten of het pompen van
stortklaar beton in een bekisting, was dan wél een werk in onroerende staat.
Met dit verleden heeft de wetgever dus komaf gemaakt. Vanaf 1 April ’19
vallen betonleveranciers altijd onder het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden. Deze uitbreiding van
het toepassingsgebied 30bis heeft overigens ook gevolgen voor de werfmelding 30bis, en bijgevolg ook voor de Checkin@work.
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De hoofdaannemer is dus de aangifteplichtige en moet in het kader van
de werfmelding 30bis, zijn betonleverancier correct mee opnemen in zijn
aangifte.
Als het een werf betreft die valt onder de verplichte aanwezigheidsregistratie,
dan dient de hoofdaannemer er op toe te zien dat ook de betonleverancier
zijn registratieverplichting correct nakomt.
Inderdaad, de betonproducent dient al zijn werknemers en zijn onderaannemers die instaan voor de levering van het stortklaar beton, te registreren via
de aanwezigheidsregistratie van de onlinedienst Checkin@work, voor zover
uiteraard voor de overeenkomst waarin dit werk wordt uitgevoerd wel degelijk
aanwezigheidsregistratie vereist is, dat wil zeggen voor alle werven van een
bedrag van 500.000 euro of meer.
De hoofdaannemer zal de betonleverancier steeds moeten inlichten of de
aanwezigheidsregistratie verplicht is op de bewuste bouwplaats waar er dient
geleverd te worden.
Het is dus duidelijk, dat met deze werfmelding en werfregistratie, nog meer
dan tevoren, goede en duidelijke (contractuele) afspraken dienen te worden
gemaakt tussen klant en leverancier.

Op 19 november 2019 vond in het
Africamuseum te Tervuren de 7de
Vlaams-Brabantse Contactdag plaats
met thema “Beton in Publieke Ruimte
en Infrastructuur”. Een geïnteresseerd
publiek van 100 deelnemers bestond
uit afgevaardigden van de verschillende overheden, met een grote
delegatie van het Agentschap Wegen
en Verkeer, studieburelen, aannemers en vertegenwoordigers uit de
betonsector. In de voormiddag was er
gelegenheid tot een geleid bezoek aan
het Africamuseum, de namiddag was
voorbehouden voor het technisch luik.
Traditiegetrouw lag de focus op projecten en realisaties uit de gastprovincie, ditmaal dus VlaamsBrabant. Niet alleen de klassieke wegenbouw
kwam aan bod maar ook de transportinfrastructuur in het algemeen en diverse voorbeelden uit
de openbare ruimte. Daarnaast was er bijzondere
aandacht voor gemeentelijke toepassingen en
landbouwwegen. Aandacht was er ook voor
“kwaliteit”, een sleutelbegrip in de promotie van
betontoepassingen. Het gebruik van BENOR
materialen, een degelijke ontwerpkennis en een
nauwgezette uitvoering zijn immers onontbeerlijk
om tot een goed resultaat te komen.
In haar onthaalwoord had dr. ir. Anne-Séverine
Poupeleer, Afdelingshoofd, WEGEN EN VERKEER
VLAAMS-BRABANT, het ook over de link tussen de
begrippen duurzaamheid en kwaliteit: kwaliteit is
immers een essentiële voorwaarde om te komen
tot een duurzaam resultaat, zowel op het vlak
van functionaliteit, milieuprestaties en economie.
In de praktijk gaat het dan onder andere over de
keuze van materialen, een correcte uitvoering,
werfcontrole, certificatie enz.
De eerste presentatie door dr.ir. Elia Boonen,
Onderzoeker, OCW, was een overzicht van de
nieuwe handleiding over grootformaattegels,
geprefabriceerde betonplaten en andere prefab
toepassingen, die hoofdzakelijk in de openbare
ruimte worden ingezet. In de volgende presentaties kwamen naast de prefab ook de toepassingen
van stortklaar beton aan bod:

•	
ir. Luc Rens sprak voor ing. Filip De Ryst,
hoofdprojectleider van het studiebureau van
Intercommunale Haviland, over gemeentelijke
toepassingen, o.a. het containerpark van Ternat,
industrieterrein te Kampenhout, landbouwwegen in Bever en Herne en een betonoverlaging
in Lennik. Hij benadrukte het belang van de
juiste ontwerpkeuzes, met name het opstellen
van het voegen- en wapeningsplan.
•	
Dr. ir. Anne Beeldens, zaakvoerder en raadgevend ingenieur bij AB-ROADS, zette het
verhaal van kwaliteit in ontwerp en uitvoering
verder. Zij lichtte de nieuwe bepalingen in het
Standaardbestek 250 toe zoals het gebruik van
een geotextiel, isolatievoegen, materiaaleisen
voor deuvels en nieuwe eisen op vlak van
betonsamenstelling. Tevens gaf zij een heldere
uitleg over de thermische bewegingen van
betonplaten en hoe er mee om te gaan. Tot
slot behandelde ze het gebruik van gerecycleerd
betongranulaat in samenstellingen voor lijnvormige elementen en wegenbeton alsook het
gebruik van het BENOR merk voor wegenbeton.
•	
Peter Vanderheyden, projectmanager bij
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant presenteerde een reeks werken uit zijn provincie: de

aanleg van de spitsstrook op de A10/E40 te
Ternat, het ecoduct Groenendaal op de R0 te
Hoeilaart, de infrastructuurwerken op de site
Gasthuisberg te Leuven en de hertracering van
de Aarschotsesteenweg te Wilsele. Stortklaar
beton was het dominante bouwmateriaal in al
deze projecten.
•	
Als laatste spreker gaf Luc Rens, die tevens
managing director is van EUPAVE, de European
Concrete Paving Association, enkele internationale trends weer. Klassieke en innovatieve
ontwikkelingen in de betonwegenbouw werden
toegelicht, met lessen en conclusies voor onze
Belgische markt. Zo had hij het onder andere
over hoogwaardig walsbeton voor rijwegen, het
gebruik van sensoren in de betonwegenbouw en
diverse types oppervlaktexturen zoals het zogenoemde “Next Generation Concrete Surface”.
Ing. Luk Geeroms, COO COLAS BELGIUM &
Voorzitter Wegenbouwers Brabant, verzorgde het
slotwoord met een visie van de wegenbouwers,
waarna de dag werd afgesloten met netwerking
tijdens een aangename receptie.
De presentaties zijn beschikbaar op
www.febelcem.be/nl/pers-agenda/studiedagen
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FEDBETON EN HAAR PARTNERS:
EEN TANDEM OP KRUISSNELHEID

CEMMINERALS

Cemminerals is een onafhankelijk, familiaal bedrijf en volledig in Belgische handen! Haar “roots”
en ervaring in de cement - en betonindustrie geven aan Cemminerals een uniek inzicht in wat er
bij haar klanten leeft en daar maakt de firma aandachtspunten van. Het uitbouwen van respectvolle zakenrelaties loopt als een rode draad doorheen haar organisatie.
De gloednieuwe fabriek, gebouwd aan diep water, met in het hart Europa’s grootste en modernste
verticale molen is sinds juli '19 toegankelijk voor de klanten. De organisatiestructuur laat toe snel
en dynamisch te beslissen waardoor Cemminerals als geen ander in staat is snel te reageren op
de eisen van haar klanten. Kwaliteit, service en duurzaamheid zijn pijlers waarop Cemminerals
zichzelf beoordeelt. Contact: info@cemminerals.be of tel +09 396 18 30

Vandaag heeft FEDBETON reeds 25 Partners. Dat succes, want dat mag het zonder blozen toch wel genoemd worden, is toe
te schrijven aan de constante inspanningen die FEDBETON levert om zich nog beter dan voorheen bekend te maken bij de
stakeholders en alle toeleveranciers van de sector. Bovendien dankt FEDBETON iedereen voor de mond-aan-mond reclame
die vaak tot een nieuw Partnership leidt.
De regiomeetings zijn voor de Partners het ultieme sluitstuk van de netwerking; ze zijn er steeds en overal graag aanwezig.
Meerdere Partners hebben de kans gegrepen om zich kort voor te stellen. De complete lijst der Partners vindt u op pagina 55.

AALBORG PORTLAND GROUP

ADFIL CONSTRUCTION FIBRES

Wit beton met Aalborg White Cement, de keuze om dit cement te
gebruiken vindt zijn oorsprong in de zuiverheid en de constante
kwaliteit.

Adfil – met productie van zowel micro- als macro-vezels in Zele –
staat voor drie decennia ervaring in het ontwikkelen en toepassen
van synthetische vezelwapening in beton.

ingenieurskantoor gespecialiseerd in smart
concrete quality solutions

Wit beton is wereldwijd enorm in opmars, gerenommeerde architecten ontwerpen
prachtige gebouwen die opvallen/blijvend zijn voor het nageslacht. Wit beton
= makkelijk te reinigen, duurzaam, comfortabel verkoelend, heeft een reflecterende eigenschap wat het thermisch comfort ten goede komt, resultaat:
gevoelige vermindering van ventilatie en koeling verbruik. Bij regen straalt
het gebouw zijn luminositeit op de omgeving, waardoor een veiligere leefomgeving gecreëerd wordt.

Durus macrovezels zijn ATG-gecertificeerd en kunnen
in heel wat toepassingen zoals vloeren, druklagen,
funderingen en prefab elementen ingezet worden
als primaire wapening en zo de traditionele staalwapening vervangen, met tal van voordelen:
• eenvoud in gebruik
• gegarandeerde 3D wapening
• snelle installatie
• CO2 besparing
• veiligheid op de werf
• corrosievrij

BAG-MacBen bv is gespecialiseerd in kwaliteitsonderzoek en meetapparatuur. Het bedrijf levert diverse meetapparatuur
aan de betonsector, doet ook het onderhoud, verzorgt de voor- en na-service. BAG-MacBen bv is ISO17025 geaccrediteerd voor de kalibratie van drukproeftoestellen en weegschalen. Het bedrijf heeft een eigen uitgebreid en erkend kalibratielaboratorium. BAG-MacBen biedt reeds meer dan 25 jaar begeleiding aan zijn klanten rond kwaliteitszorg. Nieuwe
ontwikkeling bij BAG-MacBen is de afdeling Betonmonitoring waarbij diverse monitoringsystemen worden aangeboden.
BAG-MacBen beschikt ook over een opleidingscentrum met laboratoria in Sint-Niklaas.

ULTRA HOGE STERKTE BETON
De superieure eigenschappen van Aalborg Extreme maken het mogelijk
om dunne, lichtgewicht, ultrasterke betonproducten te ontwerpen/maken.
Deze premix biedt een gemakkelijke oplossing voor een veilige en schone
productie van hoogkwalitatieve UHPC-elementen voor een typisch industrieel
productieproces, dankzij zijn uitstekende eigenschappen: bewerkbaarheid,
zelfcompacterende eigenschappen, langdurige vloeibaarheid, voorspelbare
prestaties, zeer beperkte krimp, duurzaam, zelfs in gure omstandigheden,
kleur, buitengewone witheid voor architecturale en decoratieve elementen.

B.R. Clean Invest, expert in de reiniging

in de industriële betonsector

B.R. Clean Invest is een firma met een doorgedreven expertise in
de reiniging van machines en productielijnen in de betonsector.
Het reinigen van de menger, trechter, kubel,
Klaïrfix, Step by step, vulinstallatie, opstopper,
transportkubel, transportband, tot zelfs de
productiehal en het reiniging van de betonmixer....geen enkele reiniging is te moeilijk voor
B.R. Clean Invest.
De reiniging in de betonsector met in acht name van alle veiligheidsvoorschriften is datgene wat B.R. Clean Invest voor 100 % beheerst; het is hun werk.
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Als enige onafhankelijke cementproducent in België verkoopt Cemminerals, vanuit de haven van Gent,
een uitgebreid assortiment cementsoorten voor de bouw, openbare werken en civiele bouwkunde.

Crackstop en Ignis microvezels zorgen voor een langere levensduur van je
betonconstructie door het vermijden van plastische krimp, het verhogen van
de chemische en de vorst-dooi resistentie en de brandveiligheid.
Adfil ondersteunt ook jouw project met een onderbouwde berekening.

AUTOMIX, leverancier van mixers voor
betontransport en betoncentrales

Automix specialiseert zich in de verkoop van kwalitatieve mixers
voor betontransport en stationaire mengers voor betoncentrales.
Voor AUTOMIX staat centraal:
Duurzaamheid • Betrouwbaarheid • Snelle service
Niets is voor een klant namelijk frustrerender dan een mixer, die vroeger dan
gepland, moet worden vervangen, of die tijdens zijn levensduur vaak niet
ingezet kan worden, of die in geval van nood niet snel wordt hersteld. Automix levert aan haar klanten betrouwbaar materiaal en ondersteunt hen al
meer dan 50 jaar als een echte partner. Kies dus voor Automix, en mix meer!
Voor de betonmixers werkt Automix al decennia samen met de gereputeerde
Italiaanse Imer Group. Automix bouwt uw mixer op de vrachtwagen van uw
voorkeur of op een kwalitatieve oplegger. Voor de stationaire mengers in
de betoncentrale zelf, is Automix de trotse vertegenwoordiger van de BHS
Sonthofen dubbelassige menger. Analyses, onderhoud, reserveonderdelen,
en advies – AUTOMIX staat
permanent in stand-by voor
haar klanten.

BAG-MACBEN BV profileert zich als

BAG-MacBen bv is een onafhankelijk, familiaal ingenieurskantoor dat
nog volledig in Belgische handen is met een kantoor in Sint-Niklaas
(België) en in Breda (Nederland).

BEKAERT

CATHAY INDUSTRIES

Bekaert produceert sinds de jaren ’70 een
heel gamma aan bouwmaterialen. Dramix® staalvezels worden
reeds 50 jaar gebruikt als alternatief voor traditionele wapening
in allerlei betonnen constructies. Het huidige gamma staalvezels,
gegroepeerd in de 3D, 4D en 5D familie, hebben vele toepassingen.

Als één van de belangrijkste fabrikanten van
kleurpigment, is Cathay Industries wereldwijd actief.

• 3D staalvezels worden voornamelijk gebruikt in gezaagde en voegarme
vloeren en licht belaste residentiële bouwelementen, zoals druklagen, strookfunderingen en funderingsplaten van kleine gebouwen.
• 4D staalvezels zijn zeer effectief in combinatie met traditionele wapening
waarbij vooral gefocust wordt op het controleren van scheuren t.g.v. verhinderde krimp of belastingen. Deze worden dan ook veel gebruikt in funderingsplaten onder waterdruk of allerlei naadloze constructies.
• 5D staalvezels zijn de meest performante en worden daarom veelal gebruikt
bij zwaar belaste structuren en allerlei prefabtoepassingen.
Dankzij een nauwe samenwerking met de betoncentrales slaagt Bekaert er
in Dramix® staalvezel aan te bieden voor verscheidene toepassingen. Haar
ingenieurs verlenen advies inzake type staalvezel en dosering en stellen indien
gewenst een rekennota op. Dramix® staalvezel is ATG gecertificeerd. Dankzij
deze certificering, kan het BENOR-merk voor beton behouden blijven.

Cathay Industries levert kleurpigmenten voor verschillende doeleinden zoals
verf, plastics, cosmetica enz …. Veruit de belangrijkste afzetmarkt in volume
is de bouwindustrie, denk maar aan gekleurd stortklaar beton, prefab beton
elementen allerhande, gekleurde klinkers en tegels voor op uw terras en
marktplein, gekleurde crépis voor rond uw woning, dakpannen, voegmortels,
enz ….. Cathay zorgt dus samen met zijn klanten elke dag opnieuw voor een
aangenamere, veiligere, kleurrijke leefomgeving voor ons allen.

CMS, de nieuwe Belgische dealer voor Cifa

van het gerenommeerde Italiaanse merk CIFA voor België. Doordat de kennis en
ervaring van het product gebleven is, staat CMS dus ook voor een sterke service
Een uitgebreid gamma aan betonmachines gecombineerd met de zowel tijdens als na de verkoop. CIFA vertegenwoordigt zowel betonpompen,
betonmixers als betonpompmixers voor de
nodige kennis en ervaring zorgt voor een betrouwbare partner.
gehele betonindustrie. Met hun innovatieve
CMS (Construction Machinery Service) werd in het leven geroepen®als de nieuwe
design en een uitgebreid gamma, gekoppeld
Dramix , ontdek een
wereld van betoninnovatie
CIFA dealer voor de Belgische markt. Enkele oud-medewerkers van de vorige CIFA
aan een goede betrouwbaarheid biedt CMS
dealer sloegen de handen in mekaar, en zijn sedert januari 2020 de officiële dealer
voor ieder “betonwerk” een oplossing.
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ELIA

Elia is de transmissienetbeheerder van het hoogspanningsnet van 30.000 tot
400.000 Volt. Dit net strekt zich uit over in totaal meer dan 8.600 km bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels verspreid over heel België.

Haar opdracht als transmissienetbeheerder is van cruciaal belang voor de gemeenschap. Elia vervoert immers de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten, zodat zij die op hun beurt tot bij elke verbruiker kunnen brengen. Elia speelt ook een essentiële rol voor de economie, aangezien haar net ook rechtstreeks
de grote ondernemingen, die op het net zijn aangesloten, van stroom voorziet. Alle werken in de buurt van
hoogspanningsinstallaties zijn bovendien onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke toelating
van de netbeheerder die de aanvrager inlicht over de risico’s en de te nemen veiligheidsmaatregelen.
Uw veiligheid is belangrijk!

LYBOVER BULK (Motogroup)
Als onafhankelijke business unit binnen de Lybover-groep levert Lybover BULK (Motogroup) installaties voor de opslag
en het transport van bulkgoederen. Lybover BULK (Motogroup) is vooral actief in de bulk-, beton- en recyclagesector.
Naast totaalprojecten biedt Lybover BULK (Motogroup) ook componenten aan
zoals silo’s, transportbanden, trechters, schroeven, elevatoren, big bag stations
enz… Van oudsher heeft Lybover BULK (Motogroup) een stevige verankering
in de betonsector. Vanuit deze kennis en expertise geldt Lybover BULK (Motogroup) als de partner voor de realisatie van complete centrales op maat en

SATIC-MINERA
Groothandel in bouwgrondstoffen zoals zand, grind, porfier, kalksteen, dolomiet, zandsteen, breuksteen, kleuraggregaten, cement
en recyclagematerialen met een meerwaarde opgebouwd uit
logistiek, optimale dienstverlening en permanente communicatie.
Levering per vrachtwagen en per schip.

VVM
Door haar jarenlange ervaring, een hoogwaardige en stabiele kwaliteit van de producten en substantiële volumes is VVM uitgegroeid
tot een prominente toeleverancier van cement voor de bouw in
de Benelux en Frankrijk. VVM produceert en levert alle klassieke
cementsoorten op basis van klinker grotendeels afkomstig uit de
CRH-cementovens in Platin (Ierland).
De twee zeer moderne cementmaalfabrieken van VVM, in de havens van Antwerpen en Rieme (Gent), bevinden zich op locaties die uitermate geschikt zijn voor

waarbij kwaliteit en degelijkheid van tel zijn. Voor België,
Nederland en Frankrijk is Lybover BULK (Motogroup)
sinds 2016 agent van SIMEM, de Italiaanse expert voor standaard centrales en
componenten. Door deze samenwerking is Lybover BULK (Motogroup) steeds in
staat een gepast antwoord te bieden binnen deze uitdagende sector.

Satic-Minera heeft 4 afhaaldepots:
• Z andhandel Lummen
E info@zhl.be
• Z andhandel Roeselare
E info@zhr.be
•D
 epot VEMAT in Brussel E info@vemat.be
•D
 e Hoop Terneuzen BV
E info@dehoop.nl
Algemeen:
info@satic-minera.be - www.satic-minera.be

het laden en lossen van zowel binnenschepen als zeeschepen. Daarmee is
wereldwijde export en import van cement en grondstoffen binnen handbereik.
Gegroeid vanuit de betonindustrie, is VVM zich goed bewust van de noden van
de onafhankelijke betonproducenten om het meest geschikte advies te verlenen
en hoogwaardige cement te leveren in een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
VVM maakt deel uit van het Ierse CRH, een internationaal marktleider in
bouwmaterialen met een lange traditie in de cement- en betonindustrie.
Daarnaast werkt VVM nauw samen met haar Nederlandse zusterorganisatie
Cementbouw, leverancier en distributeur van grondstoffen (o.a. cement, kalk,
vliegassen, vulstoffen) en één van de grootste producenten van stortklaar beton
in Nederland.

SUIVO: What’s next in digitalisatie voor beton?
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Suivo en FEDBETON bouwen in 2020 hun strategisch partnership verder
uit. We horen vaak dat “digitalisering een must is om competitief te blijven”, maar wat betekent dat concreet voor de betonsector? De digitale
oplossingen van Suivo zijn (stort)klaar om die vraag te beantwoorden!

Proces optimalisatie
Ligt de aandacht meer op de informatie-flow bij de betonproducent? Dan integreert Suivo met diverse IT-systemen zoals Command Alkon, Sauter, Stetter, Organi
en SAP. Daarnaast bestaat ook de Suivo Beton App voor digitale werkbonnen.

Transparante planning
Eén van de door Suivo meest gebruikte oplossingen is de betontag. Dit is een
draadloze tag die op de kuip van een betonmixer wordt bevestigd. Deze registreert de bewegingen en stuurt de statussen door via Suivo naar het planbord.

Tot 80% subsidieerbare oplossing
Dankzij de ecologische en economische voordelen van onze producten kan
men subsidies aanvragen bij aankoop (t.e.m. eind 2020). Suivo begeleidt dit
proces graag mee!

Uw project verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product.
Het merk BENOR toont aan dat een product of een dienst
beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader
dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn
bij het op de markt brengen ervan. Eenmaal goedgekeurd,
wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische
Voorschriften (PTV)’.

Het merk BENOR dekt systematisch alle relevante kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op
de toepassing en de concrete gebruikmaking ervan door de
gebruiker, onverschillig of het gaat om een publieke dan wel
een privépersoon. De vermelde prestaties voldoen zo aan
de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en de
klanten ervan.

BENOR • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T 02 511 65 95 • www.benor.be • info@benor.be

ERMCO – EUROPEAN READY MIXED
CONCRETE ORGANIZATION
De Europese Federatie voor Stortklaar
Beton, met maatschappelijke zetel te
Brussel werd opgericht in München
in 1967. ERMCO heeft zeer lange tijd
haar kantoren in Londen gehad, maar
zetelt sinds 2003 in Brussel, en is in
de hoofdstad van Europa in 2003 een
Internationale VZW volgens Belgisch
recht geworden.
ERMCO is in al die jaren uitgegroeid tot een
Europese organisatie waarbij bijna alle nationale federaties van elk Europees land zijn
aangesloten. Daarenboven heeft ERMCO ook
nauwe contacten met enkele niet-Europese
organisaties als daar zijn FIHP uit Zuid-Amerika,
NRMCA uit de Verenigde Staten, RMCMA uit
India, ZENNAMA uit Japan en ZHELEZOBETON

uit Rusland dewelke bijna steeds allemaal als
Associate of Corresponding Member aanwezig
zijn op de jaarlijkse Representatives Meeting.
ERMCO bestaat uit verschillende commissies
zoals vermeld in bijgevoegde tabel. Deze commissies vergaderen enkele keer per jaar, en dit met
als doel de gemeenschappelijke belangen van
alle respectievelijke Federaties te bespreken, om
zodoende tot een geheel te komen die het beleid
van het stortklaar beton in Europa bepaalt.

Dat ERMCO verschillende belangen heeft te
verdedigen is zeer duidelijk want ERMCO omvat
namelijk 6.000 kmo’s die allemaal samen per
jaar ca 350 miljoen kubieke meter beton produceren. Hiervan wordt ca 13 miljoen kubieke meter
in België geproduceerd wat neerkomt op een
verbruik van meer dan de helft van het in België
gebruikte cement.

FEDBETON was in Valencia vertegenwoordigd door
Dhrn. Peter De Vylder en Theo Servaes. Tijdens deze
Rep’s Meeting werden de door de verschillende
Commissies in de loop van het jaar behandelde
issues uitgebreid voorgesteld en besproken.

nieuwsbrieven, en via verschillende publicaties
allerhande over de toepassingen van het stortklaar beton.
De jaarlijkse Representatives Meeting, kort gezegd
de Rep’s Meeting, vond in 2019 plaats in Valencia
(Spanje) waar de Spaanse Federatie ANEFHOP
de gastheer was voor de hele ERMCO-delegatie.

ERMCO VERGADERINGEN

Tevens worden bij ERMCO de vorderingen van
het CSC-verhaal uitgebreid besproken. In dit jaar-

AANTAL MEETINGS

verslag is er een uitgebreid artikel over de CSCcertificatie in België waar FEDBETON in dat kader
RSO, Regional System Operator, is voor België (zie
pagina 28-29).
Alle verdere zeer interessante informatie is terug
te vinden op de ERMCO-website zijnde
www.ermco.eu

VERTEGENWOORDIGERS IN ‘19

LOCATIES

Representatives Meeting

1

Koen De Rycke, Peter De Vylder, Theo Servaes

Valencia (Spanje)

Board Meeting

3

Koen De Rycke (Peter De Vylder = vervanger)

Rome, Valencia, Brussel

Strategy & Development Committee

3

Peter De Vylder

Rome, Valencia, Brussel

Technical Committee

2

Peter De Vylder

Brussel (1) & Virtual Meeting (1)

Sustainability Committee

2

Peter De Vylder

Brussel (1) & Virtual Meeting (1)

ERMCO informeert al haar leden en alle belangstellenden steeds via haar website, via maandelijkse

Hiernaast de tabel met een
overzicht van de verschillende
vergaderingen en de desbetreffende
FEDBETON-vertegenwoordigers voor België bij
ERMCO.

Francesco Biasioli (Secretary General) & Yavuz Isik (Chairman)

Nieuwe FEDBETON-vertegenwoordiger bij de ERMCO-BOARD:
Koen De Rycke
Als permanent lid van de Raad van Bestuur bij FEDBETON, is Dhr. Koen De Rycke in
Februari ’19, als vervanger van de plaats makende Vincent Michel, unaniem verkozen als
nieuwe FEDBETON-vertegenwoordiger bij de ERMCO-Board.
Deze ERMCO-Board heeft in 2019 drie Meetings gehad. (zie bijgevoegde tabel)
Als ERMCO-Board-member had Koen De Rycke tevens de mogelijkheid om de voorafgaande ESD-meetings, zijnde de Ermco Strategy & Development-meeting, bij te wonen.
Het delen van ervaringen met al de leden uit Europa, het bediscussiëren van de verschillende topics, de soms andere
inzichten, de milieuproblemen, en natuurlijk ook de dagdagelijkse issues waar elke betonproducent en nationale Federatie mee wordt geconfronteerd waren stuk voor stuk zeer boeiende gespreksonderwerpen en agendapunten.
Zo was er oa de zeer interessante topic ‘Driving Times’ dewelke misschien wel eens de doorbraak zou kunnen betekenen
om de bewuste rij & rusttijden in onze sector te herzien. Deze topic dient nog verder te worden uitgewerkt via verschillende kanalen in de Europese Unie. Uit de zeer boeiende uiteenzetting van de lobbyist die zich met deze materie bezig
houdt, blijkt het – zoals meestal in dit soort issues – een werk van lange adem en fluwelen handschoenen. Maar het
gaat de goede kant uit.
Francesco Biasioli, directeur bij ERMCO, en zeer groot voorstander is van het BIM-systeem, heeft voorgesteld dat alle
landen voor zichzelf eens zouden bespreken en desgevallend verder uitwerken, hoe zij het BIM-systeem in hun land
plaatselijk zien evolueren, en welke rol onze industrie hierin kan opnemen.

46

Tot slot waren er nog verschillende interessante technische issues waarmee onze beton-business, ook in Europa,
te verwerken krijgen.
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TALENTENWERF:
ALS HET KNELT ZOEKT MEN TALENT
Iedere werkgever in de sector weet het al; het beroep van betonpomp bedienaar is goed op weg om de onhebbelijke
1ste plaats van knelpuntberoep in de sector van het stortklaar beton weg te kapen. Als we weten dat de laatste jaren het
pompen van beton alsmaar toeneemt en momenteel ca. 40+ % van alle stortklaar beton met een pomp geplaatst wordt,
dan hoeft het geen verder betoog dat er een constante instroom van betonpomp bedienaars nodig zal zijn om aan die
permanent stijgende behoefte te blijven voldoen.
De werkgevers hebben tegenwoordig overal meer
en meer nood aan personeel; en ze verkiezen
daarbij natuurlijk personeel dat reeds geschoold
is. De instroom in de sector vertraagt en het wordt
alsmaar moeilijker om personeel te vinden dat
met een betonmixer wil rijden of met een betonpomp wil werken. Talentenwerf tracht daaraan te
verhelpen en het platform te zijn waar werkgevers
en werkzoekenden mekaar vinden. Per slot van
rekening is het niet alleen een kwestie van ‘willen’,
het is ook nodig het juiste profiel te hebben.
De job van betonpomp bedienaar is een vrij zwaar
beroep en is wellicht niet iets wat men tot aan
de vooravond van zijn pensionering kan blijven
doen. Er is dus ook zeker een uitstroom van zeer
bekwame betonpomp bedienaars te noteren. Die
zouden minstens tegen een gelijk tempo vervangen moeten worden.
In Vlaanderen en meer bepaald in de regio van
groot Antwerpen is Talentenwerf inmiddels een
bekend begrip – het is trouwens in Antwerpen
alleen dat het bestaat onder die naam die
eigenlijk een ‘handelsmerk’ is. In Antwerpen
is er sinds 2017 praktisch elk jaar een traject
geweest; zo ook in 2019. Vijf potentiële werkgevers waren in het project ingestapt. In maart
2019 werd door de docenten van FEDBETON
technisch advies verstrekt in de diverse modules
van het handboek Betonmixer Chauffeur. Negen
van de tien werkzoekende deelnemers waren
geslaagd voor de theoretische toetsen (cfr. de
modules van het handboek).
Ook in Wallonië poogt men inmiddels de formule
te kopiëren en in de middens van de werkzoekenden kandidaat-werknemers te vinden die interesse
hebben om betonmixer chauffeur of betonpomp
bedienaar te worden. Men weet waar het traject
“à la Talentenwerf” voor staat, wat het voor de
werkzoekenden omvat en wat het resultaat is dat
allen mogen verwachten. De werkgever investeert
door de kandidaat-werknemer in het bedrijf
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een beperkt aantal dagen te laten meewerken
op de werkvloer en zo kennis te maken met de
specificiteiten van de job. Constructiv investeert
door een financiële ondersteuning te voorzien
voor de opleidingen; en de kandidaat-werknemer
investeert in zijn toekomst want er is een principieel engagement in hoofde van het bedrijf om,
nadat het traject met succes werd doorlopen,
die kandidaat aan te werven waarvan ze menen
dat hij/zij de juiste attitude, kennis, ambitie en
doorzettingsvermogen heeft om de uitdaging van
de job aan te gaan.
Mocht er zich, volgens een bepaalde kandidaatwerkgever, geen degelijke kandidaat tussen de
gegadigden bevinden, dan wordt dat meer dan
vermoedelijk al vrij snel duidelijk in de loop van
het af te leggen traject vermits dit tijdens en na
elke fase een toetsing veroorlooft. Een eerste
‘schifting’ vindt trouwens al plaats tijdens de
kennismakingsdag waarop de kandidaat werkgevers, die hun medewerking hebben toegezegd,
hun bedrijf komen voorstellen en ze een eerste
screening doen om te evalueren of de groep der
werkzoekenden voldoende potentieel in petto
heeft dat hen voor hun bedrijf kan bekoren.
Het is natuurlijk een mes dat aan de twee kanten
snijdt. De werkzoekenden zullen in de loop van het
traject evalueren of ze wel bij het bedrijf, waar ze op
dat moment op de werkvloer staan, later met een
contract aan de slag willen. Meestal is het profiel
van het bedrijf dan wel niet de oorzaak om af te
haken…maar is het eerder omdat de werkzoekende
iets anders verwacht had van de job op zich. Op de
kennismakingsdag wordt nochtans goed uitgelegd
wat de job omvat en wat de desiderata zijn om het
tot een bedreven betonpomp bedienaar of betonmixer chauffeur te schoppen.
Een volleerde betonpomp bedienaar is een
vakman die van vele fronten thuis is. Hij/zij is
flexibel, bereid om bij het ochtendgloren reeds op
de werf te zijn en bij valavond de betonpomp nog

te gaan kuisen in de betoncentrale, (het zijn, zeker
in het ‘goede’ seizoen, vaak lange werkdagen –
maar het mag gezegd: met een goede verloning
uiteraard); de betonpomp bedienaar heeft oog
voor veiligheid op de weg en de werf en weet
ook dat de betonpomp permanent in topconditie
moet gehouden worden door ze na elke pomping
zeer grondig te reinigen, enz.
Het is duidelijk dat als het van de werkgevers zou
afhangen er jaarlijks aan elke kant van de taalgrens
zeker voor beide beroepen een traject zou worden
georganiseerd… maar er moeten daar ook kandidaat werknemers zijn die zich daarvoor aanbieden.
En dat is niet constant zo en per slot van rekening
zijn er toch ook een paar zeer basic vereisten waaraan hij/zij moet voldoen vooraleer toegelaten te
worden: een rijbewijs bezitten en de Belgische
landstaal machtig zijn al naargelang de regio
waarin men nadien zal werken…dat is de minimale
basis. Heeft men bovendien ook een CE-rijbewijs,
de code 95* die in orde is en een geldig VCAdiploma, dan beantwoordt de kandidaat al zowat
aan alle randvoorwaarden. Deze criteria zorgen al
voor een eerste ‘administratieve’ schifting.
De bereidheid tot werken is uiteraard de conditio
sine que non. Die kan niet door de sector worden
opgelegd aan werkzoekenden; dat is een taak
voor de politici via een gevat beleid dat de werklozen naar een job moet leiden en moet voorkomen
dat ze in de valkuil van de werkloosheid terecht
komen en erin blijven hangen.
De leden (producenten en verhuurbedrijven) die
wensen dat een traject op punt gesteld wordt
waarin zij dan, samen met een aantal van hun
collega’s in hun regio een essentiële rol kunnen
spelen, kunnen dit melden aan FEDBETON,
waarna de federatie de info doorgeeft aan Talentenwerf Antwerpen of FOREM.
code 95*: de nascholing van code 95 is geen
verplichting voor de betonpomp bedienaars

DE ERELEDEN VAN FEDBETON:
DE PIONIERS DIE WE NIET MOGEN VERGETEN!
Inderdaad, het pad werd geëffend voor ons; en onder de
werkdruk van elke dag kijken we vaak nog enkel maar vooruit. Dat is helemaal niet zo onlogisch, maar toch… zo af en
toe eens achterom kijken zouden we misschien wat vaker
moeten doen; niet alleen voor “de mens” die we daarbij
wat aandacht schenken, maar misschien ook om ons de
geleerde lessen te blijven herinneren.

De Federatie heeft in haar Statuten enkele paragrafen ingelast om die
vergeetachtigheid op een elegante manier te counteren. Jawel, artikel 5 van
de Statuten stelt dat de Algemene Vergadering, mits het akkoord van de
Raad van Bestuur, de hoedanigheid van Erelid uitzonderlijk kan toekennen
aan een natuurlijke persoon ter erkentelijkheid van zijn bewezen diensten
over een periode van ten minste tien jaren aan de Federatie. De firma, die
door deze persoon werd vertegenwoordigd in de schoot van de Federatie,
dient daartoe het voorstel in.
Sommigen van de Ereleden nemen jaarlijks nog steeds deel aan de Algemene
Vergadering. Het is met veel vreugde dat ze daar door hun jongere collega’s
nog verwelkomd worden. Het meest markante in dit alles is de echte interesse
die de Ereleden nog tonen in de sector en de werking van de Federatie en het
feit dat ze nog allemaal zeer actief zijn bewijst nog maar eens te meer dat het
zakenmensen zijn en blijven.
FEDBETON is fier op haar Ereleden en heeft een sterk vermoeden dat dat
wederzijds is. FEDBETON is hen zeker niet vergeten; zoveel mag blijken uit de
mooie groepsfoto met 7 ereleden.

Van Links naar rechts : Dhrn. Roger Wijckmans, Peter De Vylder, Armand Daelemans, Michel Kerkstoel
Eddy Fostier, Jean Pierre Ottevaere, Bruno Van Vlodorp, Theo Servaes, Marc Jonckheere.

ERELEDEN

FIRMA		

BENOEMD IN

Paul Roquet

BPMC – BPMN – CAROLO BETON

1996

Gustave Portier

GRAVIBETON		

2001

Louis Fronville †

INTER-BETON		

2002

Bernard Thiebaut

TOURNAI BETON		

2003

Michel Kerkstoel

KERKSTOEL BETON		

2006

Armand Daelemans

READY-BETON		

2009

Roger Wijckmans

WIJCKMANS BETON		

2010

Marc Jonckheere

INTER-BETON		

2010

Bruno Van Vlodorp

LES CARRIERES DU FOND DES VAULX

2011

Paul Portier

GRAVIBETON		

2016

René Van den Broeck †

TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER

2016

Eddy Fostier

CCB		

2017

Jean Pierre Ottevaere

FIRMIN OTTEVAERE & C° (OBC)

2017

Marc Thirifay

BPMC – BPMN – CAROLO BETON

2017
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LEDEN FEDBETON PRODUCENTEN VAN STORTKLAAR BETON
AC MATERIALS

BOUFFIOUX TERRASSEMENT BETON

Industrieweg 74
9032 Wondelgem
T 09 292 02 00
E info@acmaterials.be
W www.acmaterials.be

rue de Perwez 25
5031 Grand-Leez
T 081 64 08 82
E info@bouffioux.be
W www.bouffioux.be

Poldervlietweg
2030 Antwerpen
T 03 568 69 29
E info@arc-nv.be
W www.arc-tv.be

GOIJENS BETONCENTRALE

DECLERCQ STORTBETON

H. KEULEN BETON

Kanaal Noord 1150
3960 Bree
T 089 46 14 75
E info@goijens.be
W www.goijens.be

Aartstraat 60a
9310 Herdersem
T 053 76 85 76
E koen@derycke.be
W www.derycke.be

BOUWMATERIALEN
L. VAN DEN BROECK

ARC ANTWERP RECYCLING COMPANY

DE WITTE BETON EN
BOUWMATERIALEN

Tournebride 20
3620 Lanaken
T 089 72 18 70
E johan.aerts@keulenbeton.be
W www.keulenh.com

Berlaarsesteenweg 128
2500 Lier
T 03 491 82 52
E info@vdbbouw.be
W www.vdbbouw.be

Lindestraat 97
8790 Waregem
T 056 60 09 15
E info@declercqstortbeton.be
W www.stortbetondeclercq.be

BUYSSE BETON

DEGETEC

HOLCIM BELGIQUE

rue Terre à Briques 18
7522 Marquain
T 069 44 11 49
E info@dufour.be
W www.dufour.be

CASTERS BETON GENK

ELOY BETON

rue des Spinettes 13
4140 Sprimont
T 04 382 34 44
E info@eloybeton.be
W www.eloy-fils.be

INTER-BETON

Winterbeeklaan 23
3600 Genk
T 089 30 30 20
E info@castersbeton.be

BETON BAGUETTE

CCB

ENVEMAT

JACOBS BETON

BETONCENTRALE BLOMME

CMIX

F. OTTEVAERE & Co (OBC)

KERKSTOEL BETON

BETONCENTRALE DE BRABANDERE

COOPMANS DC

FAMENNE BETONS

MERMANS BETON

BETONS FEIDT BELGIUM

DE RYCKE FRANCOIS BETON

Zone Artisanale de Weyler 20
6700 Arlon
T 352 26 12 61
E info@feidt.lu
W www.betons-feidt.lu

Bettestraat 5
9190 Stekene
T 03 790 16 30
E kurt@betonderycke.be
W betonfrancoisderycke.goudengids.be

GERMAIN VINCKIER

MULTI-MIX

B-MIX BETON

DE RYCKE GEBROEDERS

GNB BETON

NB BETON

BOSSCHAERT

DE SNERCK

GOFFETTE & FILS

OBBC

ARDENNE BETON

Weegse 55
9940 Evergem
T 09 357 32 27
E info@gedimatbuysse.be
W www.gedimat.be/buysse

rue de Tibêtême 139
6800 Libramont-Chevigny
T 061 22 29 31
E info@ardennebeton.com
W www.ardennebeton.com

BBE

rue du Tiège 1
4890 Thimister-Clermont
T 087 68 03 18
E info@marcel-baguette.be
W www.marcel-baguette.be

Grand Route 260
7530 Gaurain-Ramecroix
T 069 25 26 63
E infobeton@ccb.be
W www.ccb.be

Toevluchtweg 14A
8620 Nieuwpoort
T 058 23 73 15
E blomme.beton@skynet.be
W www.betoncentrale-blomme.be

rue Freux Près 1
4834 Goe
T 087 76 24 84
E Envemat.goe@skynet.be
W www.envemat.be

Ind. Zone Meersbloem Melden 20
9700 Oudernaarde
T 055 33 48 11
E info@obc-ottevaere.be
W www.obc-ottevaere.be

Route de l'Ile Monsin 115, bte 2
4020 Liège
T 04 264 08 18
E info@cmix.be
W www.cmix.be

Industrielaan 101
3730 Hoeselt
T 089 51 80 00
E marc.haenen@coopmansdc.be
W www.coopmansdc.be

Brugsesteenweg 26
8630 Veurne
T 058 31 10 95
E info@de-brabandere.be
W www.de-brabandere.be

Kanaalweg 110
3980 Tessenderlo
T 011 23 91 20
E www.b-mixzolder.be
W info@b-mixzolder.be

T Hoge 114
8500 Kortrijk
T 056 20 07 83
E bruno.desmet@bosschaert.be
W www.bosschaert.be

Pitantiestraat 79
8792 Waregem
T 056 65 36 65
E info@degetec.be
W www.degetec.be

Zoning Industriel, rue de la Pirire 40
6900 Marche-en-Famenne
T 084 31 30 91
E direction@famenne-betons.com
W www.famenne-betons.com

Oostendestraat 33-37
8600 Diksmuide
T 051 50 00 67
E info@vinckier.eu
W www.vinckier.eu

Vesten 57-59
9120 Beveren-Waas
T 03 750 99 20
E info@derycke.be
W www.derycke.be

Deinzesteenweg
29
9770 KRUISHOUTEM

sterk

Stokstraat 20
9770 Kruishoutem
T 09 280 72 00
E beton@desnercknv.be
W www.desnercknv.be

Zoning Industriel I
6600 Bastogne
T 061 21 64 12
E info@gnbbeton.be
W www.gnbbeton.be

Goffette

rue du Faing 14
6810 Jamoigne
T 061 27 58 40
E Toutfaire@goffette.com
W www.goffette.com

BETONCENTRALE | INDUSTRIEVLOEREN

Avenue Robert Schuman 71
1401 Nivelles
T 067 87 66 01
E info@holcim.be
W www.holcimbeton.be

Parc de l'Alliance - Boulevard de France 3-5
1420 Braine-L'Alleud
T 02 678 33 00
E info@interbeton.be
W www.interbeton.be

Dreefvelden 40 B
2860 Sint-Katelijne-Waver
T 015 32 36 69
E betoncentrale@jacobsbeton.be
W www.jacobsbeton.be

Industrieweg 11
2280 Grobbendonk
T 014 50 00 31
E info@kerkstoel.be
W www.kerkstoel.be

De Brulen 40
2370 Arendonk
T 014 67 74 21
E info@mermansbeton.be
W www.mermansbeton.be

Industrieweg 104
9032 Wondelgem
T 09 226 76 26
E info@multi-mix.be
W www.multi-mix.be

Route de Luxembourg 16
4960 Malmedy
T 080 79 95 30
E commercial@nb-beton.com
W www.nb-beton.com

Wettersesteenweg 6
9860 Oosterzele
T 09 362 45 12
E lodewijk.van.acker@obbc.be
W www.obbc.be

in tegels, bouwmaterialen en beton
toonzaal <

>

Deinsesteenweg 29
Kruishoutem
tel. 09 383 77 79

w w w. d e s n e r c k n v. b e
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betoncentrale
stokstraat 20
Kruishoutem
tel. 09 280 72 00
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Pantone 1807 C, RAL 3001, Avery 924 Dark Red
Pantone Cool Grey 6, RAL 9006, Avery 990 silver Metallic

OLIVIER CONSTRUCT

Lodewijk de Raetlaan 24
8870 Izegem
T 051 33 30 30
E info@olivierconstruct.be
W www.olivierconstruct.be

PAESEN BETONFABRIEK
-- mix-beton-

HOUTHALEN

, • 011/52 36 54

WWW.PAESENBETON.BE

Centrum Zuid 2007
3530 Houthalen
T 011 52 36 54
E info@paesenbeton.be
W www.paesenbeton.be

READY BETON

Noorderlaan 147, bus 33
2030 Antwerpen
T 03 647 07 68
E info@readybeton.be
W www.readybeton.be

RENE PIRLOT ET FILS

rue des Ficheries 20
6461 Virelles
T 060 21 13 62
E sprl.renepirlot@skynet.be

ROOSENS BETONS

rue Joseph Wauters 152
7181 Familleureux
T 064 55 63 07
E info@roosens.com
W www.roosens.com

SEEGERS GROEP

Pannenhuisstraat 39-42
3650 Dilsen
T 089 75 72 80
E info@seegersgroep.be
W www.seegersgroep.be

TRANSPORTBETON BOOM

Vrijheidstraat 53
2850 Boom
T 03 880 25 80
E Transportbeton@transportbeton.be
W www.transportbeton.be

TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER
Kanaaldijk 351
2900 Schoten
T 03 326 21 17
E Transportbeton@transportbeton.be
W www.transportbeton.be

VAN AKELYEN BETONCENTRALE
Baaikensstraat 27
9240 Zele
T 052 44 40 31
E info@vanakelyen.be
W www.vanakelyen.be

VAN DEN BRAEMBUSSCHE

Brugsesteenweg 303
9900 Eeklo
T 09 378 49 50
E info@vandenbraembussche.be
W www.vandenbraembussche.be

WIJCKMANS BOUWMATERIALEN

Zwartenhoekstraat 1
3945 Ham
T 013 66 10 21
E info@wijckmans.be
W www.bouwmaterialen-wijckmans.be

WILLEMEN INFRA

Booiebos 4
9031 Drongen
T 09 282 60 30
E info@aswebo.be
W www.aswebo.be

LEDEN FEDBETON VERHUURBEDRIJVEN
VERHUURBEDRIJVEN

ZETEL

EMAIL

Amatys

Lokeren

amatys@telenet.be

Bonneux Machinery

Sint-Truiden

info@bonneux.be

C.L.S.

Oreye

c.l.s@c-l-s.be

CAJATRANS

Nieuwerkerken-Aalst

cajatrans@skynet.be

CUUB

Maaseik

info@cuub.be

Dejonghe

Zonnebeke

info@nvdejonghe.be

Ed. Plessers

Meeuwen-Gruitrode

betonmixtrans@gmail.com

Etrac Wallonie

Marcinelle

frank.mesdagh@etrac-pumping.be

Gecivia

Mornimont

gaetan.requette@geciroute.be

Gilcap

Oudenaarde

info@gillemannv.be

Hendryckx Logistics

Koekelare

hendryckx@telenet.be

JR Beton Trans

Vlamertinge

info@roelens-beton.be

M.V.T. Trans

Eeklo

info@mvt-trans.be

Peeters Bart

Putte

info@peetersbart.be

Peeters Samuel

Roly

samuelpeeters74@gmail.com

Riba Pompservice

Brecht

pompservice@ribarent.be

Stevens Patrick

Lochristi

info@grondwerkenstevens.be

Theo Van De Velde

Lennik

leen@vandeveldetransport.be

Transport Renaux-Descamps

Grandrieu

renaux.transport@skynet.be

Transport Steve Devos

Modave

transportstevedevos@gmail.com

Transports Adam David

Ortho

transportsdavidadam@skynet.be

TSP Cobra

Chaumont-Gistoux

info@tsp-cobra.be

Wouters Betontransport

Rijkevorsel

info@woutersbeton.be

Yvaga - Van Gaeveren

Hamme

tania@yvaga.be

STORTBETON HOLLEVOET RIK

Oude Gentweg 47
8820 Torhout
T 050 21 13 45
E stortbeton.hollevoet@skynet.be
W www.stortbetonhollevoetrik.be

TANGHE

Zuidstraat 105
8480 Ichtegem
T 051 58 80 12
E info@gedimattanghe.be
W www.gedimattanghe.be

TOURNAI BETON

Quai Donat Casterman 65
7500 Tournai
T 069 89 08 80
E info@thiebaut.be
W www.thiebaut.be

TRANS-BETON

Tieltsteenweg 3A
8750 Wingene
T 051 65 54 45
E info@trans-beton.be
W www.trans-beton.be
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LEDEN FEDBETON ZELFSTANDIGEN

BETONMIXERCHAUFFEURS
NAAM

ZETEL

Agrifema
Middelkerke
Agri-Garden
Zandhoven
Ali Trans
Waasmunster
Angelakopoulos Théodore
Saint-Gilles
B.T.O.
Kessel
Bartholomeeusen Jan
Brecht
Beton & Grondwerken Van Gaeveren Waasmunster
BSJ
Grobbendonk
Bton Logistics
Deurne
CJFD
Erquelinnes
Claeys Jelle Vervoer
Wielsbeke
Colliertrans
Geraardsbergen
CORTHOUT BETON
Heist-op-den-Berg
Cosse-Ciney
Ciney
Damotrans
Letterhoutem
Dasnois Dominique
Libin
De Visscher Luc
Dendermonde
Delvaux
Courcelles
Demeyer Matthieu
Vichte
DEPA
Gingelom
Devooght Filip
Wingene
Devooght Jonathan
Wingene
DKK Algemene Bouw & Standenbouw Brecht
DKW Transport
Hamme
Dogsfood
Putte
Dries Leyn
Olsene
Eurogaume Lux.
Perle
Faw Logistics
Manage
Flanders Transport Services GCV
Brasschaat
FM Trans
Bruxelles
FMBA
Bruxelles
FP & L Trucking
Oud-Turnhout
Frédéric Rabaey
Baudour
Geers Thierry
Sint-Lievens-Houtem
Geert Pepels Grondwerken
Hamont-Achel
Geerts
Westerlo
H. TELECOM
Bruxelles
Heylen Herman Algemene Onderneming Westerlo
Hose
Gondregnies
Houart Services
Sprimont
Hubert Multi Services
Ransart
IsoTeRa
Bree
J.Y.C.M.
Baisy-Thy
Jacky Trans
Herenthout
JVT
Oplinter
K.A. Logistics
Bruxelles
Kadi Europe
Zwevezele
Kantek Group
Melle
Lesne et Fils
Chastrès
Leyn Bart - Vanhove
Wingene
M & S - 51
Gent
MAF Construction
Ath
Mampaert Christophe
Letterhoutem
Marcel Vinckier
Houthem
Mestdag Pierre
Pipaix

EMAIL

NAAM

ZETEL

EMAIL

agrifema@gmail.com
agrigarden@proximus.be
ali_e@live.be
interdom.pavlos@hotmail.com
gunther.olyslaegers@pandora.be
janbartho@gmail.com
info@gvgbeton.be
jill.hermans@hotmail.com
joussef.ajaji@hotmail.com
Larbafred1@gmail.com
claeys.jelle@hotmail.com
info@colliertrans.be
kelly@corthoutbeton.be
info@entreprisecosse.be
damotrans@telenet.be
sprldasnois@gmail.com
luc.devisscher@outlook.com
delvaux74@live.fr
matthieu@demeyer.com
redigolotrenix@hotmail.it
devooght.bvba@hotmail.com
anneliescornelis87@gmail.com
dkk.onderneming@gmail.com
dkwtransport@live.be
flup@ziggo.nl
leyn.dries@gmail.com
jeanphilippe.mazuis@eurogaume.com
faw.logistics3@gmail.com
alaisame@hotmail.com
madrane844@hotmail.com
fmbasprl24@gmail.com
hans1.peeters@gmail.com
fredetvanessa@skynet.be
thierry.geers@telenet.be
info@geertpepels-grondwerken.be
wim.geerts@outlook.be
h.telecom1@gmail.com
jan.herman.heylen@telenet.be
geoffrey.hose@gmail.com
info@houart.be
seba.hubert@hotmail.com
insulation.isotera@gmail.com
mb505325@skynet.be
Jacky-Trans-Bvba@outlook.com
jvt.vanderstukken@gmail.com
a_kamga@yahoo.fr
kadieurope@euphonynet.be
hp@kantek.group
info@lesneetfils.be
info@betontransportenleyn.be
dkny001@live.be
mafconstruction@outlook.com
christophe.mampaert@telenet.be
marceletsabine@skynet.be
mestdagpierre@gmail.com

Miba Logistiek
Nisen Guillaume
NS TRANS
O.T. Lux
Olivier Moriamé
Peter Mussche en Zonen Betoncentrale
Peter Nelen
Piraux Florentin
PIT
Pjorre Beton
Plennevaux Pascal
Pompwerken Van Casteren
Quintelier Gunter
RAM GROUP
Ramaekers Dirk
Reloutrans
Rolotra
Romain Christopher
SEB-EXPRESS
Service Container Carololégien
Stal Veldhoven
Star 3000
Steven Declercq
STO
SVD-Trans
T.F.H.
Terra Nostra
Thoen Gunther
TLE
Tony Verhulst
Tramax
Trans Huysmans
Transport De Nooze Martin
Transport Devooght
Transport Gielen Leon
Transport Loneux Gerard
Transport Tanghe Sébastien
Transport Wittouck Gino
Transportbedrijf De Coster
Transports Moiny John
TTD
Uyttersport Bart Transport
Van Belle Erwin
Van Den Bossche
Van DOAA Trans
Van Messen Jean-Marc
Van Varenbergh Jozef
Vanderstraeten Johan EZ
Vermeulen De Smet
Vervaeke Valérie
Viaene
VMT
WIMCOM
Zobytrans

CA Hapert
Vaux-sur-Sure
Waasmunster
Ettelbruck
Petit-Hornu
Nieuwkerken-Waas
Essen
Gerpinnes
De Haan
Heist-op-den-Berg
Bertogne
Herselt
De Klinge
Uccle
Bocholt
Chapelle-A-Oie
Zele
Gerpinnes
Turnhout
Couillet
Paal
Sint-Pieters-Leeuw
Waregem
Schoten
Wingene
Tamines
Sint-Lievens-Houtem
Opwijk
Neufchâteau
Ooiegem
Baudour
Velaine sur Sambre
Dendermonde
Wingene
Booischot
Hody
Bande
Aalter
Houthalen
Neuvillers
Kain
Steenhuize
Ruddervoorde
Lede
Sint-Niklaas
Namèche
Aalst
Dendermonde
Ninove
Beernem
Brakel
Kruishoutem
St.-Gilles
Wichelen

wim.hendriks60@telenet.be
guillaume.nisen@gmail.com
nstrans74@gmail.com
Lhou.oubalouk@skynet.be
moriame.olivier@gmail.com
betoncentrale@petermussche.com
yolanda.vanvelthoven@telenet.be
piraux.florentin@gmail.com
patrick_hollevoet@telenet.be
peter.moris@telenet.be
pascal.plennevaux@belgacom.net
vckoen@skynet.be
karinmussche@telenet.be
ram_group_sprl@yahoo.com
dirk.ramaekers@telenet.be
david.vandenbulcke@belgacom.net
rolotra@telenet.be
deutzx720@hotmail.com
dominique.oris@telenet.be
scc.blaimont@live.be
info@stal-veldhoven.be
star3000@proximus.be
bvba.stevendeclercq@telenet.be
sto@telenet.be
svd-trans@outlook.com
info@tfh-pompe.be
info@immocardoncjj.be
hilde.thoen@skynet.be
etienneloutsch@hotmail.com
tony.verhulst@skynet.be
tramaxsprl@gmail.com
transhuysmans@hotmail.com
martin.denooze@telenet.be
devooght.jens@hotmail.com
leon.gielen@skynet.be
loneux57@hotmail.com
sebatanghe@hotmail.com
ginowittouck@gmail.com
info@transportdcbe
moiny.lejeune@outlook.com
sarlbmc@orange.fr
bart.uyttersport@telenet.be
erwin.van.belle@telenet.be
p.van.den.bossche1@telenet.be
doaa.transport@gmail.com
vanmessen@skynet.be
dewefvv@gmail.com
info@vdstraeten.be
john_vermeulen898@hotmail.com
valerie00vervaeke@gmail.com
info@tuinen-viaenebvba.be
mb622849@skynet.be
wimcomtrans@gmail.com
zobytrans@telenet.be

BETONPOMPBEDIENAARS
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NAAM

ZETEL

EMAIL

NAAM

ZETEL

EMAIL

B & T Pomping
Bartholomeeusen Jan & Ben
Bertels Stefan
BMD
BURCODAN
Dhago trans
Everts Verhuur & Transport
Hermes Wout Services

Serskamp
Rijkevorsel
Sint-Lenaerts
Wetteren
Onze Lieve Vrouw Waver
Zelzate
Kinrooi
Kessenich

bnt.pomping@telenet.be
ben_heidi@live.be
stefanbertels1@hotmail.com
maxderks@gmail.com
eddy.peeters@pandora.be
dhagotrans@gmail.com
everts.verhuur.transport@gmail.com
hermesconcreteservices@hotmail.com

Mg trans
Monkerhey Beton Pompen
OT Pumping
Stany Pomping
Tailler Ludovic
Vanneste Construct
Wim Gabriels

Zottegem
Brielen (Ieper)
Romedenne
Zottegem
Libramont
Menen
Loenhout

govenmichael@icloud.com
info@betonpompenmonkerhey.be
otpumping@gmail.com
info@stany-pomping.be
ludo.tailler@hotmail.com
info@vannesteconstruct.be
gabriels.wim1@telenet.be

PARTNERS FEDBETON
PARTNERS

ZETEL

WEBSITE

AALBORG PORTLAND BELGIUM

Antwerpen

www.aalborgportland.be

ADFIL

Zele

www.adfil.com

ENGIE

Roeselare

www.engie-fabricom.com

AUTOMIX

Ittre

www.automix.be

B.R. CLEAN INVEST

Machelen

www.brclean.be

BAG-MACBEN

Sint-Niklaas

www.macben.be

BASF

Ham

www.basf.be

BAUMINERAL

Herten

www.baumineral.de

BEKAERT

Zwevegem

www.bekaert.com

CATHAY INDUSTRIES

Ninove

www.cathaypigments.com

CEMMINERALS

Gent

www.cemminerals.be

CMS

Paal

www.c-m-s.be

DE BUF HYDRAULIEK

Oostkamp

www.debuf.be

ELIA

Brussel

www.elia.be

INTER-MINERALS

Bornem

www.interminerals.com

LYBOVER BULK

Brugge

www.lybover.be

MAN TRUCK & BUS

Kobbegem

www.man.be

METALLO

Beerse

www.metallo.com

METAL PRODUCTS

Horst (NL)

www.metalproductshorst.com

SATIC-MINERA

Antwerpen

www.satic-minera.be

SGS INTRON

Sittard (NL)

www.sgs.com/intron

SUIVO

Edegem

www.suivo.com

VAN LOO TECHNICS

Westerlo

www.vanlootechnics.be

VVM CEMENT

Antwerpen

www.vvmcem.be

WAM - B.H.M

Laarne

www.wam.be
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FEDBETON VZW
Lombardstraat 42
1000 Brussel
02 / 735 01 93
info@fedbeton.be
www.fedbeton.be

