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Dit informatieblad is een initiatief van

EEN VEILIGHEIDSKEURMERK
VOOR BETONPOMPEN

Voor meer informatie 
wendt U tot :

NV Bonneux Machinery 2  
I.Z. Schurhovenveld 4062 
Nijverheidslaan 29
3800 Sint-Truiden
Tel: 011 59 33 83
Fax: 011 59 33 93
e-mail: info@bonneux.be

NV AHS
Scheepvaartkaai 16
3500 Hasselt 
Tel: 011 21 15 72
Fax: 011 24 15 62
e-mail: ahs@ahs.be

De keuring  wordt uitgevoerd volgens een vastgelegde 
procedure, waarbij alle onderdelen van de betonpomp 
worden gecontroleerd, zoals:

- Het chassis

- De steunpoten

- De toren van de verdeelmast

- Alle onderdelen van de giek

- Alle veiligheidsinrichtingen.

- ... 

Betonpompen voorzien van een SIGMACert© 
zegel zijn veilige machines



ONDERHOUD EN CONTROLE  
VAN DE BETONPOMP

VEILIG WERKEN MET EEN BETONPOMP
EEN INITIATIEf VAN fEDBETON

IN SAMENWERKING MET SIGMA-CERT.

Werkgevers en de plicht tot werken met veilige 
bouwmachines, in casu betonpompen.

Een oplossing om de preventie-adviseur in de
ondernemingen te helpen - wettelijk kader

FEDBETON heeft samen met SIGMA en twee invoerders 
van betonpompen een systeem uitgewerkt om de sector 
hulp te verschaffen bij het technisch controleren van de 
betonpompen en het certificeren van dat onderhoud.

Het certificaat dat na de controle wordt afgeleverd zal in 
geval van controles door de inspectiediensten kunnen 
worden voorgelegd als bewijs van de uitvoering van de 
periodieke technische keuring

De betonpomp wordt momenteel op de bouwwerven 
bij ongeveer 50 % van de leveringen van stortklaar 
beton ingezet. Dit percentage is sinds vele jaren en 
nog steeds in stijgende lijn. 
Recente cijfers  bevestigen echter dat er , ondanks alle 
inspanningen in de sector, nog steeds heel wat risico’s 
verbonden zijn aan het inzetten van deze machines.  

Dit heeft vooral te maken met de werfomstandigheden 
zoals toegangswegen, hoogspanningsleidingen 
onstabiele ondergrond en dergelijke. Informatie-
brochures en DVD’s over het veilig inzetten van 
betonpompen zijn beschikbaar op de website van 
FEDBETON vzw. 

Technisch advies ivm beroepsopleidingen voor 
betonpompbedienaars die werden opgesteld in 
samenwerking met FEDBETON is beschikbaar via het 
Fonds voor vakopleiding in de Bouwnijverheid  (FVB). 

Nochtans moet zeker ook voldoende aandacht gaan 
naar de goede staat van de machine zelf, om alle risico’s 
die hiermee verbonden zijn uit te kunnen sluiten.  

Fabrikanten en invoerders van betonpompen zijn 
zich hiervan bewust, en wensen middels deze extern 
gecertificeerde technische keuring, en eventueel 
aansluitend onderhoudscontract, bij te dragen tot de 
veiligheid bij het inzetten van betonpompen. 

De keuring wordt uitgevoerd conform een vastgelegde 
procedure die vooraf met de klanten wordt besproken. WAT ZIJN DE VOORDELEN ?

•	 u voldoet aan de veiligheidsreglementering

•	 de aanwending van adequate checklists door 
gecertificeerde Keurmeesters, gedragen door 
een itc-platform via internet, met permanente 
informatie voor gebruikers van de betonpompen

•	 mits de nodige onderhoudscontracten constant 
veilige machines

•	 het voorkomen van onnodige machine-stilstand

•	 een kostenbesparing op termijn

Van elk gekeurde machine ontvangt deze een 
schriftelijke rapportage. Hiermee wordt op een 
hoop administratie bespaard. Elke klant kan 
toegang krijgen tot het informaticaplatform via 
internet om de gegevens van zijn machines (stand 
van onderhoud en veiligheidskeur) te checken. 

Goedgekeurde machines worden voorzien van 
een jaarlijkse keuringssticker. KIWA controleert 
periodiek of nog aan de criteria voor toezicht 
wordt voldaan.


