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• 1. FedBeton 

• Algemene Vergadering (1/jaar) 
• Raad van Bestuur (4/jaar) 
• Directie Comité (6/jaar) 
• Commissies  

• Technische Commissie (6/jaar) 
• Sociale Commissie (4/jaar) 
• Commissie Preventie en Milieu (4/jaar) 
• Commissie Logistiek (4/jaar) 
• Commissie Betonpompen (4/jaar) 
• Commissie Marketing en Communicatie (4/jaar) 

• Regionale Vergaderingen (5 regio’s - 2/jaar) 



2. Algemeen
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• René Van den Broeck, Voorzitter        Luc Hens, Directeur  
• Theo Servaes, Secretaris  Didier Raymaekers, Tech Raadgever   
     (01.01.2013) 
FedBeton : VZW opgericht juni 1962 

• Leden : 55 Producenten van stortklaar beton (120 betoncentrales) 
    20 Betonpompbedrijven (80 betonpompen) 
    zie www.fedbeton.be 

• Omvang : omvat ca. 70 % van de markt van het Stortklaar Beton 

• Doelstellingen : verdedigen collectieve belangen stortklaar betonindustrie en de 
leden in het bijzonder; gebruik van SB, kwaliteit en gecertificeerd stortklaar Beton 
promoten; verdedigen van de SB industrie; verbetering en harmonistie van 
werkomstandigheden; veiligheidsniveau verbeteren; enz. 

• Hoe : seminaries, conferenties organiseren / betaald advies / sponsors 
aantrekken / opleidingen uitwerken en organiseren  

• 
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http://www.fedbeton.be/


3. De Commissies
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• Technische Commissie :  
 Certificatie BENOR Merk en herziening Europese Norm EN 206;  
Opvolgen werkzaamheden WTCB – OCW // BENOR-VZW; 

 uitbreiding Benor –TRA 550  toepassingsgebied  : naar hydraulische  
 mengsels TRA 550.21; harmonisatie-commissie COPRO-CRIC;  
recyclage – granulaten , mengpuin en betonpuin; projectnorm zichtbeton  
 in voorbereiding; Charter poliervloeren, ... 

• Sociale Commissie :  
 Opvolging en input in de besprekingen met de Confederatie Bouw  
 voor de volgende CAO – onderhandelingen 2013-2014; Uitwerken  
lastenboek met onze desiderata; Implementering van de CAO  

• Commissie Preventie en Milieu :  
 Opvolgen evolutie wetgeving , Veiligheidsposters en DVD’s , Safety  
data sheets – safety flash ; Opmaak statistieken Arbeidsongevallen;  
 Campagne NAVB “ Veilig Leveren” – implementering in industrie;  
Behandelen dossiers milieuwetgeving; Onthaalbrochure en  veiligheidsmap zijn in 
opmaak 
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3. De Commissies
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• Commissie Logistiek: 
 * Opvolgen evolutie wetgeving 
 * Eurovignet  
 * Landbouwtractoren problematiek 
 * Bi-carburatiesysteem voor brandstof betonmixers 
 * Lobby vrijstelling tachograaf betonmixers  

• Commissie Betonpompen :  
 * Lobby vrijstelling Eur. Richtlijn 2003/059 Nacholing/Beroepsbekwaamheid 
 * Lobby vrijstelling tachograaf betonpompen  
 * Lobby rijden op autostrades (aslast – brugformule) 
 * Lobby rijden met gekleurde diesel  
 * Lobby gemeentelijke beperkingen wegcode – TO DO 

• Commissie Marketing en Communicatie :  
 * Uitwerken Veiligheidsposters en DVD’s 
 * Website statistieken Marktgegevens 
 * Behandelen aspect communicatie van alle folders en communicatiedragers 
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Preventie en Milieu
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Preventie en Milieu : Overzicht van de acties 
en nieuwe publicaties 
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http://www.fedbeton.be/files/docs/Betonpompbedienaar_fr.pdf
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4. Opleidingen
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• BENOR reglementering :  
Het nieuw Benor-reglement TRA 550 stelde de opleiding betonmixer-chauffeur en 
betonpomp bedienaar verplicht vanaf 1 januari 2013. : “In het bezit zijn van het 
attest van het Fonds voor Vakopleiding Bouwbedrijf of equivalent” 

Lobby van FedBeton om meer tijd te gunnen is wel geslaagd. Omzendbrief van 
CRIC/OCCN van 20 juli 2012 is inmiddels bekend.  

Samengevat :  
01.01.2013 : Opleidingsplan door betoncentrales op te maken en alle ingehuurde       
BMC en BPB moeten een interne opleiding gevolgd hebben 
31.03.2014 : 66 % van de interne BMC en BPB van de betoncentrales moeten zijn       
opgeleid 
31.03.2015 : Alle BMC en BPB van de betoncentrales en de firma’s bij wie ze  
      diensten inhuren moeten in het bezit van het Attest of equivalent 
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4. Opleidingen
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• Europese Richtlijn 2003/59 - vakbekwaamheidsattest  / nascholing :  
In de toekomst  ( vanaf 16 09 2016 ) zal ook in België een nascholing van 35 uren 
vereist zijn voor alle betonmixer chauffeurs. 5 modules van 7 uren zijn beschikbaar 
via het Fonds Vakopleiding Bouwbedrijf (enkel nl.). FedBeton zal nog 
aanbevelingen doen voor Wallonië. 

FedBeton heeft met succes gelobbyed voor een vrijstelling voor de betonpomp 
bedienaars. 

• Capaciteit en planning van de opleidingen : 
Noodzaak tot inventarisatie BEHOEFTEN : medewerking van iedereen vereist 

Bespreking afstemming capaciteit op behoeften en mogelijkheden VDAB/FOREM 
of andere opleidingspartners  

Opleidingscapaciteit  van de lesgevers VDAB/FOREM is op dit ogenblik reeds 
grotendeels ingenomen voor de arbeiders van betoncentrales en betonpomp-
bedrijven ingeschreven in het P.C. 124 Bouw. 



4. Opleidingen
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Het is van belang de beschikbare capaciteit maximaal te benutten.  

Opgelet : sinds 2005 werden reeds 20 sessies in Vlaanderen geannuleerd 

Doelstelling : eens ingeschreven niet meer wijzigen (sneeuwbaleffect met verlies 
aan opleidingscapaciteit 

Geschikte periodes : tussen december en maart op weekdagen (CAO Bouw) 
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Planning Opleidingen BMC en BPB
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Planning Formations CCM et OPB

  
  
• GH:               du 08 au 10/01/13 et du 22 au 24/01/13           Session clôturée dans la semaine 
  
• Nivelles:       du 05 au 07/02/13 et du 19 au 21/02/13           il reste 1 place 
  
• GH:               du 12 au 14/02/13 et du 26 au 28/02/13           il reste 1 place         
  
• Libramont:   du 05 au 07/03/13 et du 19 au 21/03/13           il reste 9 places 
  
  
• Opérateur de pompe à béton: 
  
• Mons:          du 15 au 18/01/13                                                Session clôturée dans la semaine 

                                                            



5. Opleidingen voor zelfstandigen
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FedBeton zal inschrijvingslokket zijn opleiding zelfstandigen BMC of BPB 

Enkel de zelfstandigen kunnen deelnemen  
 * PC 124 konden reeds terecht via bestaande opleidingen van het FVB 
 * andere PC’s kunnen niet terecht bij FVB of FedBeton 

Wat omvat de opleiding ? Inhoudelijk hetzelfde als de cursus via FVB. 

Cursus BMC : 6 dagen inclusief 1 dag VCA algemene veiligheid 

Cursus BPB : 4 dagen inclusief 1 dag VCA algemene veiligheid 
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5. Opleidingen voor zelfstandigen
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Cursus BMC : 6 dagen  
2 dagen  M1 Basisveiligheid + M2 Specifieke veiligheid     1 
dag VCA  Algemene veiligheid                            1 dag  
M3 Rijden met en onderhouden van een betonmixer  
1 dag  M4 Kwaliteit van beton  
1 dag  M5 Milieuzorg + M6 Communicatie en administratie 

Cursus BPB : 4 dagen 
2 dagen  P1 Basisveiligheid + P2 Specifieke veiligheid +                              
  P5 Admin/communicatie +P6 milieuzorg 
1 dag VCA  Algemene veiligheid                            
1 dag  P3 Rijden met en onderhouden van een betonmixer + 
  P4 Kwaliteit van beton  



5. Opleidingen zelfstandigen– voorziene kost - lidgeld
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Als Lid Betonmixer Chauffeur Betonpompbedienaar
Lidmaatscha
p 300 € / mixer / jaar 600 € / betonpomp / jaar

Opleiding 1.350 € – 650 € = 700 € 1.500 – 950 € = 550 €

TOTAAL 1.000 € 1.150 €

  

  

Als niet-lid Betonmixer Chauffeur Betonpompbedienaar

Opleiding 1.350 € 1.500 €

TOTAAL 1.350 € 1.500 €



5. Opleidingen voor andere PC’s of opleidingen 
gemaakt door de firma zelf of opleidingsinstituten
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Wat met diegenen die dan bv. in PC 140 Vervoer Vervoer of 106.02 Cement-
agglormeraten zijn ingeschreven ? 
 * de BENOR verplichting is ook geldig voor hen 
  * Cric Certificatie werkt momenteel de criteria uit op basis waarop de  
bv. de interne opleidingen van firma’s (of nog uit te werken opleidingen  door andere 
instanties) moeten voldoen om erkend te worden als  
 equivalent. 

Wie zullen de opleidingscentra zijn ? Wat zal dat kosten ? In welke regio’s zullen de 
opleidingen doorgaan ? Wanneer zal een opleiding ingericht worden ? Wat zijn de 
respecteren criteria ? Kan dat in de firma ? Kan dat in de weekend ? 

FedBeton is van oordeel dat iedereen dezelfde kennis moet hebben om zijn 
takenpakket te kunnen uitvoeren en dat dergelijks voor iedereen normaliter even 
veel tijd in beslag neemt om de materie te verwerken; dus tijdsduur van de 
opleiding zal een criterium zijn. 
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