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Voorwoord

Theo Servaes, Marc Jonckheere, Peter De Vylder.
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INVESTEREN….
De sector draait op het eerste zicht goed. Tal van leden zijn aan investeren toe: de 
wachttijden bij de leveranciers voor de levering van betoncentrales, pompen en 
mixers lopen geweldig op. Meestal gaat het om de vervanging van machines die 
hun tijd hebben gehad. Maar, men ziet ook her en der uitbreiding van de capacitei-
ten: bv twee centrales op één locatie in plaats van één voordien.

Het economisch beginsel van vraag en aanbod wordt hierdoor natuurlijk getriggerd. En wanneer 
de twee belangrijkste elementen van de kostprijs, met name de grondstoffen en het transport, 
een prijscorrectie ondergaan, maw stijgen fors boven de inflatie, dan is het een bijzondere interes-
sante oefening er in te slagen rendabel te blijven, laat staan te worden. Per slot van rekening is 
het toch allemaal te doen om het rendement op de investering.

In 2018 is de sector Stortklaar Beton voor het eerst in decennia geconfronteerd geweest met 
schaarste in grondstoffen en logistieke middelen. De laagwatertoestanden op de Rijn in Duitsland 
hebben er niet alleen voor gezorgd dat – gedurende vele maanden – de import van grind van de 
Bovenrijn stilgevallen is, maar ook dat er een fors tekort aan scheepscapaciteit was in Nederland 
en België. De betonproducenten hebben zich moeten terugplooien op de lokale producenten 
met alle gevolgen vandien. Op bepaalde momenten was beton op de werven krijgen wel degelijk 
kunst en vliegwerk. Het is aan de producenten om er voor te zorgen dat er voldoende marge is om 
deze kostprijs schommelingen op te vangen. We verwachten uiteraard ook van onze leveranciers 
van grondstoffen dat ze tijdig de nodige investeringen doen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Uw Federatie staat ook niet stil. De kalender is zeer goed gevuld: drie commissies (Ecotech, 
Exploitatie en Sociaal), 5 regio’s, de tientallen interne en externe vergaderingen zorgen ervoor dat 
er nauwelijks tijd over blijft. Daarom heeft men ook besloten om structureel beroep te doen, zij 
het dan deeltijds, op de diensten van dhr Bert De Schrijver. Bert zorgt voor de ondersteuning van 
Ecotech (alles wat producttechnologie en certificatie aangaat) en de uitbouw van het CSC-label 
(certificaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen). Alle werkzaamheden vinden natuur-
lijk plaats onder het waakzaam oog van onze raad van bestuur. Bij deze wensen we iedereen 
die de handen uit de mouwen gestoken heeft voor de Federatie te danken voor de inzet en de 
constructieve bijdrage.

De meeste initiatieven die FEDBETON in 2018 genomen heeft zijn in dit activiteitenverslag vermeld. 
Meestal gaat het om werk van lange adem, zoals de voorbereiding van volgende TRA 550 5.0,  
tot aan, maar er is ook ruimte voor zeer aangename activiteiten zoals de Independence Day voor 
de zelfstandigen of het technisch bezoek aan World of Concrete in Parijs. Iedereen kan zijn ding 
wel kwijt bij onze Federatie. 

Begin dit jaar is onze sector getroffen door het verlies van twee prominente figuren die jaar en 
dag hun schouders hebben gezet onder FEDBETON: op 16 februari is dhr René Van den Broeck 
op 63 – jarige leeftijd overleden en op 14 maart is dhr Louis Fronville (82j) eveneens van ons 
heen gegaan. Beiden hebben hun stempel op de geschiedenis van het stortklaar beton gedrukt 
en liggen aan de grondslag van wat FEDBETON tot op vandaag is geworden. Velen hebben het 
privilege gehad met één van hen of allebei te mogen werken. 

2019 wordt een boeiend jaar voor producenten, zelfstandigen en verhuurbedrijven. Er wordt een 
nieuwe CAO verwacht voor 2019 en 2020. Bovendien is het vanaf 1 april verplicht alle mixers, 
zoals nu al het geval is met de betonpompen, te registreren op Checkin@work. Het befaamd 
artikel 30 bis is in die zin recent gewijzigd waardoor aannemers vooraf de betonleverancier en zijn 
onderaannemers aan de RSZ dienen te melden voor alle bouwprojecten vanaf 5.000 EUR.  Voor 
projecten groter dan 500.000 EUR moeten de betonleveranciers voortaan ook hun medewerkers 
alsook die van hun onderaannemers registreren.
 
Best is er op toe te zien dat dergelijke procedures goed ingebed worden in de dagelijkse praktijk, net 
zoals voor de productcertificatie trouwens. De gevolgen van fouten kunnen immers verstrekkend zijn.

Anticiperen is de boodschap….
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IN MEMORIAM LOUIS FRONVILLE
Op donderdag 14 maart 2019 overleed op 82-jarige leeftijd De Heer Louis Fronville thuis in familiale kring. Daarmee verliest FEDBETON 
één van haar prominente voormalige Voorzitters, Bestuurders en huidige ereleden. Iedereen met enige staat van dienst kende Louis 
alhoewel hij reeds vrij lang geleden een punt achter zijn professionele carrière had gezet als Directeur generaal van Inter-Beton. Met Louis 
Fronville verdwijnt er één van de laatste belangrijke pioniers van de sector van het stortklaar beton.

Dhr. Louis Fronville heeft onder andere een twintigtal jaar aan het roer gestaan van de grootste leve-
rancier van stortklaar beton in België. Louis had een opleiding genoten als Industrieel Ingenieur en 
was zijn loopbaan aangevangen bij Gralex om nadien De Heer Jean Leper op te volgen als Directeur 
generaal van Inter-Beton. Op dat ogenblik was de bouw in volle crisis. Op één jaar tijd heeft hij het 
roer moeten omgooien om het bedrijf op het goede spoor te brengen.

Iedereen kent ongetwijfeld de elementaire cursus betontechnologie; de eerste versie daarvan was 
van de hand van Louis Fronville en zijn tijdsgenoot en collega Fernand Laurent † (Secretaris generaal 
van Fipah). Deze cursus schreven beiden op verzoek van het VCBT (Vormingscentrum voor Betontech-
nologie) dat onze Federatie einde van de jaren ‘60 – op verzoek van en ten dienste van de leden - had 
gesticht. 

Louis stond gekend om zijn gedrevenheid en grote kennis in vele domeinen, maar ook om zijn zeer 
menselijke aanpak als het nodig was. Zo was de professional tevens een aangename gesprekspartner 
in vergaderingen die steeds op zoek was naar het beste compromis voor iedereen; Louis wist praktisch 
altijd een draagvlak te creëren en iedereen voor de zaak te winnen vooraleer van start te gaan met 
iets. Louis Fronville zat niet verlegen om lange werkdagen, maar hij vond ook een gepast evenwicht 
tussen zijn opdrachten als zaakvoerder en zijn familiale aangelegenheden met zijn kinderen. 

Louis was uiteraard ook gekend bij de collega’s in de Groepen Heidelberg en Holcim en in de landen 
die aangesloten zijn bij de Europese Betonfederatie ERMCO. Niet zelden waren zijn interventies op 
de Europese bune opgemerkte tussenkomsten met pertinente vragen die vaak al aangaven wat de 
best te volgen weg was om ze op te lossen. 

MANDATEN BIJ FEDBETON:
• Voorzitter van de Raad van Bestuur – in 1989, 1993, 1994 en 1995
• Lid van de Raad van Bestuur - van 1982 tem 2000
• Lid en Voorzitter van de Technische Commissie – van 1983 tem 2000

MANDATEN BIJ ERMCO:
• Lid van de Raad van Bestuur: van 1993 tem 1995
• Lid van de Representatives Meeting: van 1989 tem 2000

Andere mandaten in Bestuursraden en Comités bij bv.:
SECO, OCCN, WTCB, Het Betonplatform, Febelcem, Universiteit Brussel, Universiteit Luik

Rust in vrede Beste Louis!

In memoriam Louis Fronville
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In memoriam Rene Van den BroeckIN MEMORIAM RENE VAN DEN BROECK
De Belgische Sector van het Stortklaar Beton is in rouw. Op zaterdag 16 februari 2019 overleed De Heer René Van den Broeck te midden 
van zijn familie na een lang aanslepende ziekte. Alle collega’s en vrienden wisten dat René zeer ziek was, maar niettegenstaande die 
wetenschap is de mededeling over zijn overlijden zeer zwaar aangekomen bij iedereen die René heeft gekend.

Iedereen die het voorrecht heeft gehad met René te hebben mogen samenwerken, heeft hem gekend 
als een bijzonder aangename man met veel geduld en empathie, een grondige professionele kennis 
en vaardigheden, een niet aflatend doorzettingsvermogen en een goede dosis humor. Alhoewel René 
een unfair en moeilijk te winnen gevecht leverde tegen zijn ziekte bleef hij – zoals voordien ook 
steeds – zijn interesse bewaren in de firma’s en federaties waarin hij gedurende zijn loopbaan actief 
was geweest. Zonder enige twijfel mogen we stellen dat René in vele opzichten een voorbeeld is dat 
we mogen volgen.

Als René nooit of te nimmer opgaf, dan heeft dat zeker alles van doen met zijn competitieve inge-
steldheid die hij ook al had op jongere leeftijd. Het feit dat René meer dan 80 maal uitkwam voor 
het Belgische Nationale Basketbal Team is daar een sprekend bewijs van.

Ook was René gekend tot ver buiten de landsgrenzen; bij de Europese Betonfederatie ERMCO was hij 
niet zelden diegene die bepaalde dossiers ter tafel bracht en de nodige druk durfde te zetten opdat 
ze toch behandeld werden.

Met René verliezen we een zeer grote persoonlijkheid, een bewonderde professional, maar boven 
alles …een echte vriend! René is niet te vervangen en zal daarom altijd in ons hart gebetonneerd 
blijven.

Een kort lijstje van de belangrijkste mandaten van René:

BIJ DE FIRMA
CEO van Transportbeton De Beuckelaer en een aantal andere ondernemingen behorend tot de Groep 
Dekker (Nederland) van de vroege jaren ’80 en dit gedurende meer dan 35 jaar.

BIJ FEDBETON:
• Lid van de Raad van Bestuur - van 1991 tem 2014
• Voorzitter van de Raad van Bestuur – van 2011 tem 2014
• Lid van de Technische Commissie – van begin 80-iger jaren tem 2000
• Voorzitter van de Technische Commissie – van 2001 tem 2015 
• Directeur FEDBETON – januari 2015 tem januari 2016
.
Andere mandaten in Bestuursraden en Comités bij bv.:
BE-CERT, BUTGB, SECO, OCCN, COPRO, WTCB, INFOBETON, FABA, SPW, BMP, 
Vzw BENOR, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt

Rust in vrede Beste René!
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De algemene vergadering van de vzw FEDBETON DE ALGEMENE VERGADERING  
VAN DE VZW FEDBETON
Elke VZW – wil ze de wet respecteren - houdt jaarlijks minstens één algemene vergadering. Dat is voor FEDBETON niet anders. FEDBETON 
organiseerde die bij wet verplichte vergadering voor haar leden op donderdag 19 april 2018 in Salons De Romree te Grimbergen. 

De wet legt elke VZW op om haar leden te infor-
meren en te bevragen over de courante onderwer-
pen die te maken hebben met de werking en het 
beleid van de vereniging. Allereerst werden de bij 
wet opgedragen onderwerpen behandeld tijdens 
het juridische luik van de Algemene Vergadering.  

De Voorzitter Marc Jonckheere en Directeur Peter 
De Vylder brachten in detail verslag uit over de 
door de FEDBETON gevoerde acties en onderno-
men stappen om de belangen van de sector van 
het stortklaar beton en zijn leden te verdedigen. 
Er werd gerapporteerd over de werking van de 
commissies en de targets die ze zich hadden 
gesteld in 2017.  

Sinds enkele jaren inmiddels zijn de leden niet 
enkel de betonproducenten met hun exploita-
tiezetels (125 betoncentrales) maar eveneens 
de verhuurbedrijven met betonmixers en/of 
betonpompen; en de zelfstandigen die met een 

betonmixer rijden of een betonpomp bedienen. 
Het spreekt vanzelf dat de belangen – met de 
uitbreiding naar deze nieuwe ledengroepen toe – 
hoe langer hoe meer aan omvang winnen en meer 
acties vergen van FEDBETON. De commissies (de 
Ecotech Commissie – de Sociale Commissie en de 
Commissie Exploitatie) hadden dan ook in 2017 een 
aanzienlijke workload te verwerken om alle items te 
behandelen en de beoogde targets te bereiken.

De Heer Peter De Vylder overliep aan de hand van 
het Activiteitenverslag de werking van de commis-
sies. Er waren zeker enkele dossiers die nog meer 
dan alle anderen hun aandacht vergden; met 
name: de certificatie van de verhuurbedrijven 
en de redactie van het type kwaliteitshandboek, 
de TRA 50 voor lineaire elementen, de TRA 550 
v4.0, de statistieken van arbeidsongevallen, de 
problematiek aangaande de verplaatsingen met 
de zeer grote betonpompen, en niet in het minst 
het vraagstuk omtrent de registratie van de beton-

mixer chauffeurs op de werf. Vele andere onder-
werpen kregen ook hun plaats op de agenda’s 
van de commissies en werden daar in extenso 
behandeld.

Na de Statutaire Algemene Vergadering werden 
een 20-tal externe genodigden verwelkomd om 
ook deel te nemen aan het tweede luik van de 
meeting. Daarin gaf De Heer Stefan Van Uffelen, 
Europees Coördinator CSC, een interessante 
uiteenzetting over de Concrete Sustainability 
Council (CSC). FEDBETON had rond de jaarwisse-
ling ’17-’18 een erkenning gekregen in die context 
als RSO en zal als operator in België functioneren. 

Na de academische zittingen werd gezellig 
genetwerkt in de tuin van Salons De Romree en 
zonder enige twijfel was het – dank zij de 25°C 
onder thermometerhut in Ukkel – de warmste 
algemene vergadering sinds het oprichten van 
de Federatie in 1962.

19 april 2018 - Grimbergen 
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DE RAAD VAN BESTUUR
De 14 Bestuurders hielden 5 vergaderingen in 2018. Hun aanwezigheid garandeert dat elke provincie een spreekbuis heeft in dit, 
na de Algemene Vergadering, belangrijkste beslissingsorgaan van de VZW FEDBETON. Dit brengt met zich dat de Raad van nabij 
het financiële en strategische bestuur waarneemt in overleg met de Directeur van de Federatie.  

De Bestuurders, die doorsnee genomen elk een provincie vertegenwoor-
digen, hebben voeling met wat er in hun contreien leeft. Zij spelen een 
belangrijke rol als spilfiguur van hun provincie om de verwachtingen en 
verzuchtingen van de producenten, die lid zijn, te centraliseren en in te 
leiden in de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Nadien zijn ze in de 
andere richting stroomafwaarts het uitgelezen medium om in hun hinter-
land, mee via de 10 jaarlijkse regionale vergaderingen, de beslissingen van 
de Raad van Bestuur kenbaar te maken en mee te implementeren via een 
coherente policy en efficiënte acties.

2018 was een jaar met veel debat en overleg… want er waren veel vragen. 
Interpellaties over de certificatie van de verhuurbedrijven, de nieuwe norm, 
de logistieke uitdagingen, de werfregistratie van de betonmixer chauffeurs 
op de werf waren zowat in alle vergaderingen van de Raad van Bestuur 
aan de orde. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die nooit helemaal - en 
zeker nooit definitief - in de archiefdoos kunnen.  De opvolging van de door 
de commissies voorgelegde dossiers was pertinent nodig want eerder vaak 
dan zelden ging ze gepaard met strategische beslissingen waartoe enkel de 
Raad van Bestuur bevoegd is.

Raad van Bestuur
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Om de sector gevat te informeren over de certificatie van de onderaan-
nemers, besliste de Raad van Bestuur twee informatievergaderingen te 
organiseren te Mechelen en Namen. De nieuwe norm was dan weer het 
voorwerp van 2 informatievergaderingen van FEDBETON te Wemmel en 
Namen.  Deze meetings waren zeer zeker ook nuttig niettegenstaande Faba 
(Federatie van Algemene Bouwaannemers), samen met een aantal part-
ners, een 10-tal Roadshows te lande organiseerde over de betonnorm. De 
Roadshows waren meer gericht op de aannemers en architecten terwijl de 
infosessies van FEDBETON exclusief voorbehouden waren aan de technici 
van de aangesloten betonproducenten en dus eerder praktijkgericht waren.

Bijzondere aandacht ging uit naar het ontwerp van Charter tussen  
FEDBETON en de FABA om de samenwerking op de werf te verbeteren. De 
inhoud omvat onderwerpen zoals bv. veiligheid, kwaliteit, administratie en 
transparante communicatie.

De Raad van Bestuur is meer dan ooit de mening toegedaan dat het verza-
melen van relevant cijfermateriaal over de sector nodig is. Er is dan ook 
beslist de leden te consulteren over arbeidsongevallen in hun bedrijf en te 
pogen ook andere statistieken te verzamelen over de omvang van de sector. 
De verwerking gebeurt conform de rechtsregels inzake mededinging.

'De vergadering van juni'18 vond plaats 
tijdens het WK voetbal in Rusland. De 
bestuurders werden na de vergadering 

verrast met de aanwezigheid van gewezen 
Bondscoach Aimé Anthuenis.'
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Ecotech

ECOTECH
De Ecotech commissie komt zowat om de 2 maanden bijeen om zich te buigen over lopende technische dossiers of om een antwoord 
te formuleren op acutere technische vragen. De Commissie bestaat uit een goed evenwicht tussen betontechnologen en bedrijfsleiders. 

Tijdens het werkjaar 2018 werden een aantal 
dossiers waaraan de voorgaande jaren gewerkt 
was, gefinaliseerd. Die worden in enkele aparte 
artikels elders in dit activiteitenverslag toegelicht.

Zo werd de Benor-certificatie van de huurmixer-
bedrijven een feit. Sinds 1 oktober 2018 moeten 
alle huurmixers die Benor-beton vervoeren 
verplicht gecertificeerd zijn. Bij de redactie van 

dit verslag bijna een half jaar na deze datum, 
kunnen we tevreden vaststellen dat het over-
grote deel van de huurmixerbedrijven op de 
Belgische markt, zich hebben laten certificeren of 

Van links naar rechts: Gert Decorte, Emile Vertongen, Bert De Schrijver, Johan Baeten, Marc Jonckheere, Tom Vermeersch, Peter De Vylder, Pieter De Brabandere, Eric 
Fosseur, Pascal Kesters, Jan Van Bottenburg, Steven Schaerlaekens, Thierry Beirens (afwezig: Claude Ployaert, Renald Cattie, Koen De Rycke)
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BERT DE SCHRIJVER –  
DE NIEUWE MEDEWERKER VAN FEDBETON 

FEDBETON heeft vanaf 1 mei 2018 haar mankracht verhoogd met een extra 
medewerker. De Heer Bert De Schrijver, met meer dan 20 jaar ervaring in de 
sector bij Inter-Beton en CBR, is het team van Peter De Vylder (Directeur) en 
Theo Servaes (Secretaris) komen versterken. 
Bert – van opleiding Industrieel Ingenieur Bouwkunde – stemt zijn activi-
teiten vooral af op de ondersteuning van de ECOTECH-Commissie en de 
vertegenwoordiging, samen met enkele andere leden, van FEDBETON bij 
BE-CERT en de Betoncommissie (OCCN). Bovendien is Bert volop begaan 
met het uitrollen van het CSC-label waarvoor FEDBETON in 2018 als RSO 
(Regional System Operator) voor gans België erkend werd. 

Bert is te bereiken via bert.deschrijver@fedbeton.be

toch minstens de noodzakelijke stappen richting 
certificatie gezet hebben.

De nieuwe norm NBN B 15-001 werd in juli 2018 
gepubliceerd; de TRA 550 v4.0 zag in september 
2018 het licht. De werkelijke impact hiervan zal 
pas in de loop van 2019 voelbaar worden. Produ-
centen moeten zich dan aanpassen, aangezien het 
nieuwe reglement uiterlijk op 1 september 2019 
in voege treedt. Verschillende leden van onze 
commissie hebben hun medewerking verleend 
aan een roadshow georganiseerd door onder 

meer FABA en WTCB. Hierbij werden in septem-
ber/oktober 2018 op verschillende locaties in het 
land voordrachten georganiseerd, specifiek over 
de impact van de nieuwe norm op de aannemers.

Een vaak voorkomende discussie op de werven is 
de verwerking van het beton: zeg maar de juiste 
vloeibaarheid van het product volgens de toepas-
sing. Hiervoor heeft FEDBETON samen met de 
FABA en het WTCB een film gemaakt waarin alles 
netjes toegelicht wordt. De boodschap is duide-
lijk: de juiste consistentie afroepen en absoluut 
nooit water toevoegen op de werf. Deze film is te 
vinden op de website van FEDBETON.

Intussen werden in de loop van 2018 de werk-
zaamheden aangevat voor de volgende herzie-
ning van de TRA 550 (v5.0).  De eenvoudige 
aanpassingen werden intussen besproken met de 
verschillende partijen. Over heel wat onderwerpen 
is het evenwel niet zo vanzelfsprekend om in 
consensus overeenstemming te bereiken tussen 
de verschillende partijen; met name de produ-
centen, de certificatie- en keuringsinstellingen en 
tot slot de aannemers. De efficiëntie van verschil-
lende werkvormen werd intussen uitgetest. Begin 
2019 vertrekken we terug van teksten die door 
FEDBETON in de schoot van een beperkte delega-
tie van de Ecotech  commissie worden opgesteld 
en verdedigd worden in de plenaire werkgroep 
'Herziening reglement' van het bestuurscomité 
beton bij Be-Cert.

De Vlaamse overheid verplicht leveranciers van 
wegenbeton, overeenkomstig het standaardbestek 
250, om dit beton conform TRA 50 te laten Beno-
riseren. Dit vereist dus een apart kwaliteitshand-
boek, specifieke recepten met een uitgebreide 
voorstudie en de registratie van deze recepten. 
FEDBETON pleit ervoor om toch maximaal te 

kunnen gebruikmaken 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 over-
heid. Diverse contacten hebben plaatsgevonden 
om hieraan vorm te geven.

De Belgische wetgever verplicht bedrijven die 
ecologische boodschappen over hun producten 
willen verspreiden, om een onafhankelijke 
Environmental Product Declaration (EPD) op te 
stellen. Dit is in feite een levenscyclus analyse 
(LCA) die door een onafhankelijke partij wordt 
geverifieerd en daarna in een publieke databank 
wordt opgeslagen. Deze gegevens worden dan 
later gebruikt om de milieu impact van ganse 
gebouwen te berekenen.

FEDBETON heeft het initiatief genomen om voor 
onze leden een sector specifieke EPD te laten 
opstellen.

Een punt dat reeds in 2018 ter sprake kwam in 
onze commissie, maar de komende maanden/ 
jaren zeker aan belang zal winnen, is de elektro-
nische leveringsbon. Ook in onze sector neemt 
digitalisering steeds meer een prominente rol 
in. Er zijn wel een aantal praktische aspecten 
die moeten onderzocht worden en die voor al 
onze leden gelden. In welke mate beantwoordt 
de elektronische leveringsbon aan de eisen van 
het Benor regelement? Hoe zit het met de strikt 
wettelijke verplichtingen?

Tot slot is FEDBETON partner van het project 
‘Circular Concrete’, initiatief van het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen bij de Vlaamse Over-
heid. Het project wordt geanimeerd door het 
WTCB. Het doel is werk te maken van beton in de 
circulaire economie: hoe duurzaam hergebruiken?

Bert De Schrijver
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DE COMMISSIE EXPLOITATIE HOUDT  
DE VINGER AAN DE POLS

De commissie exploitatie

De Commissie Exploitatie heeft een zeer brede waaier aan onderwerpen die op haar vergadertafel belanden; meer bepaald onderwerpen 
zoals veiligheid & preventie; betonpompen en betonmixers met al hun specificiteiten, vervoer & logistiek, marketing & promotie enz. Dit 
vergt veel vakkennis en niet zelden een consultatie van andere specialisten; men kan nu eenmaal niet alles kennen. 

COMMUNICATIE
De sector wordt elke dag opnieuw geconfronteerd 
met nieuwe uitdagingen, niet zelden om de 
‘aanvallen’ op ons bouwmateriaal te pareren. De 
opvolging en energie die dat vergt is aanzienlijk; 
en zelden levert dat uiteindelijk iets op. Enige tijd 
later is de journalistieke of politieke wereld dan 

alweer daar met een andere topic om de aandacht 
te krijgen van de lezer. Hoe sensationeler hoe beter.

Betonstop – opbreken van verhardingen met subsi-
dies – betonrot. Weet de lezer na het lezen van het 
artikel dan heel precies waarover het gaat en wat 
en wie bij dat specifieke schadegeval aan de basis 

ligt…. en het is misschien nog veel erger…. weet de 
journalist altijd heel precies waarover hij schrijft en 
is alles daarmee dan wel gezegd of schrijft hij onder 
tijdsdruk van zijn redactie een column omdat er 
nog plaats op de bladzijde is die snel gevuld moet 
worden? Al te vaak wordt het beton in een negatief 
daglicht gesteld. Dat verkoopt beter wellicht.
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Wij maken een onderscheid tussen het bouwmate-
riaal beton en de mens die dat materiaal wenst, 
berekent, bestelt, produceert, vervoert, plaatst, 
nabehandelt, gebruikt, enz. Het lijkt ons aange-
wezen na te gaan wie of wat de oorzaak was van 
iets vooraleer wilde berichten de wijde wereld in 
te sturen.

Via infobeton.be promoot FEDBETON als stichtend 
lid mee het imago van het beton bij het grote 
publiek. Meer en meer wordt daarbij ingezet op de 
social media, de website, korte reportages op TV, 
samenwerking met verenigingen naar aanleiding 
van hun event, en nog steeds – jawel – de geschre-
ven pers. Hoe dan ook krijgen al die verschillende 
acties hun plaatsje op de site van infobeton.be. die 
echt de moeite loont om te bezoeken.

DE OVERHEID WIL ALLES OVER EEN 
ANDERE BOEG GOOIEN
Inderdaad, na misplaatste terminologie gebruikt te 
hebben om het Plan van de Ruimtelijke Ordening 
2040 te benoemen, is de overheid in de persoon 
van de inmiddels afgetreden Vlaams Minister 
van Omgeving, Natuur en Landbouw - Mevrouw 
Joke Schauvliege – ook van leer getrokken tegen 
de verhardingen. Zelfs met het uittrekken van 
subsidies om de verhardingen op te breken. Niet 
alle verhardingen verhinderen het indringen van 
water in de ondergrond vermits ze niet allemaal zijn 
aangesloten op het rioleringsnet. Een particulier 
met een terras dat afvloeit naar de tuin moet zich 
in geen enkel opzicht zorgen maken. We hebben 
dat nergens mogen lezen in de artikels die onze 
producten op de korrel namen.

Betonstop & verhardingen; tegenwoordig moeten 
alle verwezenlijkingen uit het verleden het ontgel-
den – goed of slecht; tunnels met betonrot….maakt 
niet uit…al het beton en alles in beton is slecht. 
Men zou zich beter de vraag stellen – en voor zover 
dit het geval is natuurlijk – hoe het dan komt dat 
dat specifieke beton er nu zo slecht aan toe is.

BETONSTOP - BETONSHIFT - BOUWSHIFT
En toch… het is niet allemaal kommer en kwel, 
want in de uitzending “De Wereld Vandaag” op 
Radio 1 op 1 maart 2019 heeft Minister President 
Geert Bourgeois duidelijk en niet mis te verstaan te 
kennen gegeven dat het beton in de toekomst niet 
meer zal gelegd worden waar dat nu het geval is, 
maar elders zal aangewend worden (versta: door 
het Ruimtelijk Plan 2040 zal er moeten verbouwd/
gebouwd worden in de steden). Woorden als Beton-
shift en Bouwshift vielen tijdens zijn interview en 
dat van de nieuwe Minister van Omgeving, Natuur 
en Landbouw - De Heer Koen Van den Heuvel. 
FEDBETON is dus zeer hoopvol van zodra iedereen, 
met de bevoegde Ministers voorop, de dingen met 
hun juiste naam gaat noemen.

FEDBETON wijst ook Vlaams Bouwmeester Leo 
Van Broeck en de Burgemeesters op het feit dat 
om steden te verbouwen er enige flexibiliteit zal 
dienen te zijn om de aannemers en de betoncen-
trales,  die just in time moeten kunnen leveren 
en daar een erezaak van maken dat ze daar toe 
in staat zijn, toegang te verschaffen tot diezelfde 
steden en de werkuren ruimer op te vatten dan 
heden het geval is. 

Enkel dan zal die stad in metamorfose, tijdens 
heel die infrastructurele omwenteling, leefbaar 
blijven voor haar huidige bewoners. Bij gebrek 
aan nachtvergunningen zal de hinder geconcen-
treerd zijn tussen 8u en 17u met alle gevolgen 
van dien voor de verkeerstromen van alle 
weggebruikers. Dat gekoppeld aan de timing 
die voortspruit uit de toepassing van de charters 
voor veilige schoolomgevingen, zal maken dat de 
vlotte logistieke werking van onze sector quasi 
helemaal gehypothekeerd wordt. Deze casse-tête 
chinois wordt nog iets complexer als men weet 
dat men voor wat de tewerkstelling van perso-
neel betreft, bepaalde stringente CAO’s moet 
naleven en ook nog eens rij- en rusttijden dient 
te respecteren. Die rij- en rusttijden vinden hun 
oorsprong in de wegcode en staan los staan van 
de CAO’s. Voor wat het waard is ….het stortklaar 
beton moet binnen de 120 minuten vervoerd, 
gepompt, geplaatst en nabehandeld zijn. De 
sector vreest zich meer met de logistiek te zullen 
moeten bezighouden dan met de betontechnolo-
gische karakteristieken van het beton zelf. 

En zo is straks de cirkel misschien rond….”het 
beton is slecht – kijk hier: betonrot” ….maar 
niemand die er zich dan nog zorgen zal over 
maken hoe moeilijk men de zaken wel heeft 
gemaakt voor de betonleverancier om met zijn 
vers beton vlot en snel tot op de werf te gera-
ken en de aannemer dan maar aandringt op 
watertoevoeging aan het beton op de werf. De 
aangekondigde kroniek van hoe een verkeerd 
vergunningsbeleid zou kunnen leiden tot een 
gecompliceerde planning met een groot risico op 
een slecht eindproduct.

GOEDE AFSPRAKEN TUSSEN DE BETON-
PRODUCENT EN DE AANNEMER
De Commissie Exploitatie van FEDBETON heeft 
een voorstel van tekst opgemaakt en toegestuurd 
aan FABA. Het voorstel met aandacht voor Veilig-
heid, Kwaliteit, Milieu en Goede communicatie 
& organisatie werd bij FABA behandeld en een 
tegenvoorstel werd overgemaakt. 

De Commissie Exploitatie heeft vastgesteld dat er 
belangrijke punten werden geschrapt. Misschien 
omwille van misverstanden over de draagwijdte 
en waarde die wij als producenten daaraan hech-

ten en hetgeen de aannemers misschien zouden 
kunnen percipiëren als hinderlijk.

In 2019 wordt verder gewerkt aan dit project dat tot 
doel heeft herhaaldelijke en overbodige discussies te 
vermijden.

ELK ARBEIDSONGEVAL IS ER ÉÉN TEVEEL!
FEDBETON en haar leden zetten sinds vele jaren 
reeds talrijke middelen in om een betere greep te 
krijgen op de arbeidsongevallen. In de opleidingen 
“betonpomp bedienaar” en “betonmixer chauffeur” 
worden respectievelijk 2 en 3 volle dagen besteed 
aan de VCA, de algemene veiligheid en de speci-
fieke veiligheid. 

FEDBETON deed in het laatste kwartaal van 2018 
een rondvraag bij de aangesloten betonprodu-
centen. De ontvangen resultaten zijn tamelijk 
hoopgevend. Inderdaad, de cijfers laten uitschijnen 
dat de inspanningen tijdens die opleidingen en de 
toolbox meetings hen geen windeieren hebben 
gelegd. Zo zijn er blijkbaar minder ongevallen in de 
sector te noteren; maar als er al eens één gebeurt, 
is dat vaker een ongeval met ernstigere gevolgen 
dan voorheen; tenminste zo menen we te mogen 
besluiten uit de enquête.

Een doeltreffend en evenwichtig veiligheidsbeleid 
vergt een permanente sensibilisering van alle mede-
werkers; én niet enkel de mensen die de weg op gaan 
met vrachtwagens of betonpompen. Het promoten 
van een veilige werkomgeving is één, het effectief 
omzetten van de boodschappen in beleid en de maat-
regelen op punt zetten en toepassen om de beoogde 
doelstellingen te bereiken - dat is een andere opdracht 
en vaak een hele uitdaging want alle neuzen moeten 
in dezelfde richting gedraaid geraken. 

FEDBETON heeft in de schoot van haar Commissie 
Exploitatie al documenten op punt gesteld die dat 
mee kunnen concretiseren. Zo heeft de Federatie reeds 
werk gemaakt van:
•  een checklist die de planner kan invullen bij het 

noteren van een bestelling van beton (ja dan neen 
met pompwerk)

•  een LMRA voor de betonpompen (Last Minute 
Risk Analysis) die de betonpomp bedienaar dan 
bij aankomst op elke werf opnieuw invult alvorens 
de betonpomp op te stellen en het pompwerk aan 
te vangen

Het Charter dat in voorbereiding is met FABA zou ook 
nog tot goede afspraken over veiligheid op de werf 
moeten leiden. 

Het is duidelijk: veiligheid is niet iets wat men zelf 
alleen ergens kan bewerkstelligen; integendeel het 
is een mind set die bij alle medewerkers aanwezig 
moet zijn.
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DAAR WAAR DE LEDEN ZICH 
THUIS VOELEN
De regionale vergaderingen van FEDBETON zijn na zovele jaren inmiddels bekend terrein voor de technico-commerciële medewerkers 
van de betonproducenten, verhuurbedrijven en partners en hun zaakvoerders die hen daar graag mee naartoe nemen of hen opdragen 
om daar zeker aan deel te nemen. FEDBETON heeft het land opgedeeld in vijf regio’s met elk hun eigen regionale antenne. Meestal 
organiseert elke Regiovoorzitter een tweetal vergaderingen per jaar; hoe vaker hoe meer met een bezoek aan een interessante werf of ten 
huize van een bedrijf dat daarmee dan zijn activiteiten in the spotlights wenst te plaatsen.

Het zal door niemand ontkracht worden: om op jaarbasis 10 maal vernieu-
wend uit de hoek te komen, is er flink wat inspiratie, ruggespraak en orga-
nisatietalent nodig. De drijvende krachten achter deze regiomeetings zijn de 
respectievelijke voorzitter van elke antenne en de directeur van de federatie.

geven waarom er ‘zo en niet anders’ beslist werd, is vaak het verschil tussen een 
succesvolle implementering regionaal en een dossier dat een stille dood sterft. 
Enkel via deze werkwijze kan een sterke cohesie in de sector tussen de leden 
ontstaan; ondertussen hebben alle deelnemers aan de regiomeetings na al die 
jaren perfect begrepen dat ‘een meeting missen’ synoniem is voor ‘het missen 
van relevante informatie’.

LOCATIES
In 2018 organiseerde FEDBETON 10 succesvolle meetings met een gemid-
delde opkomst van 33 personen per bijeenkomst; met zelfs uitschieters van 
meer dan 50 personen.

Liefst wordt de traditionele vergaderzaal ingewisseld tegen een meeting 
op locatie... doch er dient steeds een aangepaste accommodatie in de 
onmiddellijke nabijheid te zijn omdat de presentaties (niet alleen die van 
de Federatie maar ook die van de Partners) niet los te koppelen zijn van 
deze bijeenkomsten; het zijn de twee unieke momenten van elke regio 
tijdens dewelke een belangrijke groep van medewerkers verzameld wordt 
en gezamenlijk eenzelfde boodschap meekrijgen. 

Regiomeetings

REGIOMEETING MEETING VOORJAAR 2018 MEETING NAJAAR 2018

Antwerpen & Vlaams Brabant Hof van Ranst te Ranst 08.02.2018 BASF te Antwerpen 06.09.2018

Limburg Het Borrelhuis te Hasselt 30.01.2018 Bioterra te Genk 04.09.2018

Oost- & West-Vlaanderen De Buf te Oostkamp 17.01.2018 Cemminerals te Gent 26.09.2018

Hainaut & Brabant Wallon Van der Valk à Mons 23.01.2018 Le Clypot à Neuffvilles 30.08.2018

Liège & Luxembourg & Namur Le Floréal à La Roche 18.01.2018 Le Clypot à Neuffvilles 30.08.2018

Een overzicht van de meetings per regionale antenne.

REGIOMEETINGS:

REGIONALE  ANTENNE VOORZITTER

Antwerpen & Vlaams Brabant De Heer Emile Vertongen

Limburg De Heer Geert De Maeyer

Oost- & West-Vlaanderen De Heer Herman D’Hoore

Hainaut & Brabant Wallon Monsieur Vincent Michel

Liège & Luxembourg & Namur Monsieur Alain Pochet

De Voorzitters van de Regionale Antennes zijn bovendien ook lid van de Raad 
van Bestuur of eerder: er werd aan 5 leden van de Raad van Bestuur gevraagd 
de goede werking van een regionale antenne op zich te nemen. Daarmee is 
er een duurzame koppeling tussen de verschillende niveaus en kan de regio-
voorzitter met kennis van zaken een relevante agenda voor zijn meeting opstel-
len en ter plaatse de strategische beslissingen van de Raad van Bestuur van 
commentaar voorzien. Die standpunten in de regio toelichten en de redenen 
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Tabellen geven een overzicht van de presentaties per meeting.

REGIOMEETING MEETING VOORJAAR 2018 PRESENTATIES DOOR
Antwerpen & Vlaams Brabant 08.02.2018 WAM / FEDBETON
Limburg 30.01.2018 FEDBETON
Oost- & West-Vlaanderen 17.01.2018 DE BUF / MACBEN / FEDBETON
Hainaut & Brabant Wallon 23.01.2018 FEDBETON
Liège & Luxembourg & Namur 18.01.2018 FEDBETON

REGIOMEETING MEETING NAJAAR 2018 PRESENTATIES DOOR
Antwerpen & Vlaams Brabant 06.09.2018 BASF / SUIVO / MACBEN / CEMMINERALS / FEDBETON
Limburg 04.09.2018 BIOTERRA / SUIVO / CEMMINERALS / FEDBETON
Oost- & West-Vlaanderen 26.09.2018 CEMMINERALS / SUIVO / FEDBETON
Hainaut & Brabant Wallon 30.08.2018 LE CLYPOT / WAM / CEMMINERALS / FEDBETON
Liège & Luxembourg & Namur 30.08.2018 LE CLYPOT / WAM / CEMMINERALS / FEDBETON

PRESENTATIES 
Van elke regiomeeting maakt De Heer Peter De Vylder, Directeur  
FEDBETON, dus gebruik om de courante onderwerpen en de stand van 
zaken in de dossiers toe te lichten. Meer en meer vinden ook de Partners er 
hun weg naartoe om hun product/dienst te promoten bij hun klanten – de 
betoncentrales. 

U wenst meer info over onze Partners? Blader even door naar “Partners 
Corner 2019 – pag. 30

Tijdens alle meetings van de antennes ging Directeur Peter De Vylder in op 
een aantal onderwerpen. Hiernaast een opsomming van de belangrijkste: 

•  de certificatie van de verhuurbedrijven en zelfstandige  
betonmixer chauffeurs;

• het type kwaliteitshandboek voor de verhuurbedrijven; 
• de nieuwe norm NBN B15-001;
• de film “vloeibaarheid van beton"; 
•  de opleidingen en herhalings- en opfrissingscursussen voor  

Betonmixer Chauffeurs en Betonpomp Bedienaars; 
•  de goede afspraken voor een vlotte samenwerking tussen de  

aannemer en de betonproducenten; 
• de aanslepende logistieke problematiek van de grote betonpompen;
• de werfregistratie via checkin@work;
• de short flashes van FEDBETON.
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De leden van de Antenne Oost- en West-Vlaanderen, voorgezeten door De Heer Herman D’Hoore, zijn in 2018 onmiskenbaar het meest in de watten gelegd 
van allemaal. Met een bijzonder interessant bedrijfsbezoek bij de firma De Buf in Oostkamp op 17 januari ’18 en een werfbezoek bij Cemminerals in de Haven van 
Gent op 26 september ’18 werd optimaal gekozen om de vergaderzalen van de hotels te ontvluchten. Dat kon enkel omdat er ook ter plaatse de gelegenheid was 
om toch een academische zitting te houden. 

De firma De Buf, met productiehallen te Oostkamp is Partner van FEDBETON, bood spontaan aan om een meeting te mogen verwelkomen op haar site. De 
rondleiding met deskundige uitleg ter plaatse maakte van het bezoek een memorabele aangelegenheid. De meeting werd ter plaatse afgerond met een zeer lekkere 
walking dinner; het feit dat de laatsten van de 57 deelnemers pas laat op de avond huiswaarts keerden is meer dan sprekend voor het succes van deze bijeenkomst. 

In het najaar was de nog maar toen net aangesloten Partner Cemminerals reeds kandidaat om de meeting te organiseren en te tonen wat de stand van zaken was 
van de in opbouw zijnde installaties waarmee een jaarcapaciteit van ca. 1 miljoen T cement geambieerd wordt.  Meer dan 50 deelnemers kwamen luisteren naar 
de diverse presentaties en de installaties bekijken. De meeting werd afgesloten met een BBQ – kwaliteit en kwantiteit... het was er allemaal bij. 
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Regiovoorzitter Geert De Maeyer heeft vanaf maart ’18 de wimpel van de 
Antenne Limburg overgenomen van De Heer Bert De Schrijver. De regio-
meeting van Limburg streek op 4 september ’18 neer bij Bioterra te Genk. 

Bioterra maakt deel uit van de Group De Cloedt en de installatie te Genk is 
één van de zes centra van Bioterra. Daarmee heeft Bioterra een stevige voet 
aan de grond en is een belangrijke speler als het op grondreiniging aankomt. 

De reinigingsinstallatie te Genk, waar vervuilde gronden gezuiverd worden 
van courante (zichtbare) onzuiverheden en er daarna ook de ongewenste 
chemische elementen nog via ver doorgedreven zuiveringsprocédés worden 
uitgefilterd, werd bezocht. De vakkundige uitleg die eraan vooraf ging was 
echt relevant... niemand van de aanwezigen zou anders goed hebben kunnen 
vatten wat er in de kern van de installatie allemaal gebeurde. 

De Partners Suivo en Cemminerals kwamen er eveneens hun product en 
diensten toelichten. 

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.

Cemminerals, met een installatie aan het Kluizendok in de Haven van Gent, 
is een nieuwe speler op de Belgische cementmarkt. De cementmolen van 
Cemminerals heeft een capaciteit van 1 miljoen T per jaar en wordt in de 
loop van 2019 opgestart.

Na de rondleiding en het bezoek aan de installaties werd de meeting afge-
rond met een succulent broodjesbuffet. 
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De Heren Vincent Michel en Alain Pochet, respectievelijk voorzitter van 
‘Henegouwen & Waals-Brabant’ en ‘Luik-Luxemburg-Namen’ hadden 
de lumineuze idee om eens één gezamenlijke meeting te organiseren voor de 
beide antennes. Met dank werd de uitnodiging van La Carrière du Clypot (CCB 
– Cementir) gelegen te Neufvilles, om dat op 30 augustus ’18 te organiseren, 
aanvaard. Dank zij de kundige ondersteuning van Mevrouw Marie-Sophie 
Foucart (CCB – Cementir) en haar team verliepen alle logistieke schikkingen 
feilloos.

Niettegenstaande velen reeds een carrière hadden bezocht, was het meren-
deel van de aanwezigen onder de indruk van de omvang van de steengroeve 
zelf; de ontginning en de verwerking (meer bepaald het verzagen) van de 
ruwe blauwsteen tot het eindproduct met de meest diverse afgewerkte 
oppervlakken is indrukwekkend en spreekt tot de verbeelding. De Carrière 
du Clypot behoort tot « Les Carrières de la Pierre Bleue Belge » waar een 
250-tal medewerkers tewerkgesteld zijn en die op jaarbasis ca. 50 000 m³ 
Petit Granit ontgint en bewerkt.
De Partners Suivo, Cemminerals en WAM B.H.M waren op het appel om hun 
producten en diensten voor te stellen. 

WAM B.H.M is een leverancier van tal van materialen die praktisch in elke 
betoncentrale gebruikt worden. Wellicht weten sommigen niet eens dat er een 
cementfilter van WAM B.H.M op de cementsilo staat. Dat komt omdat WAM 
B.H.M niet rechtstreeks levert aan de betoncentrales maar aan de installateurs 
van die materialen. Het gamma is quasi oneindig: filters, pijpaansluitingen, 
schroeftransporteurs, mengers,  draaisluizen, vibratoren, kleppen, ...

De meeting in Neufvilles werd afgesloten met een netwerkmoment ter plaatse. 
De weergoden waren ook daar... niet ingeschreven... maar ze waren er; en daar-
door was het een zonnige meeting met veel goedgezinde deelnemers.
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Na het bouwverlof nam De Heer Emile Vertongen de leden van de Regio Antwerpen & 
Vlaams-Brabant op 6 september ’18 mee naar de site van BASF te Antwerpen, die eveneens 
Partner is van FEDBETON. BASF te Antwerpen is de grootste petrochemische site van het land. 
Onnodig het belang daarvan te onderstrepen voor de bevoorrading van de afgeleide chemische 
industrie en de tewerkstelling ter plaatse.

De Heer Koen Mellebeek, Sales Engineer Admixture Systems, gaf een bondige introductie over 
de omvang van de site en de werkverbanden die er zijn met andere juridische entiteiten die 
zich daar eveneens ter plaatse bevinden; m.a.w. niet alle installaties die men ziet behoren toe 
aan BASF maar zijn wel de productie-eenheden van “klanten” die op deze inplanting zelf nauw 
samenwerken met BASF. De omvang van de terreinen werd pas helemaal duidelijk tijdens de 
busrit die ca. 45 min. duurde en vakkundig van commentaar voorzien werd door BASF.

De Partners Suivo, Cemminerals en Macben namen de gelegenheid te baat om de deelnemers 
aan de meeting uitleg te verschaffen bij hun core business. 

Macben is in de sector zeker gekend van de zeer kwalitatieve apparatuur voor laboratoria die in 
veel betoncentrales terug te vinden is. Triltafels, Abramskegels, kubusmallen, luchtgehaltemeter, 
droogovers, zeefmachines en draadzeven, spleetverdelers,... Macben heeft het allemaal te koop. 
Meer nog: Macben is ook een erkend kalibratielaboratorium voor het kalibreren van drukpersen 
en weegschalen.

De regiomeeting werd afgesloten met een gezellig diner in restaurant Bebronna te Kallo; alles 
was de verplaatsing die dag meer dan waard. 
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Centrum De Groote CRIC/OCCN

OP ZOEK NAAR KWALITATIEF BETER BETON?
CRIC-OCCN heeft een sterke reputatie uitgebouwd als collectief onderzoekscentrum voor de cementnijverheid. Maar het is veel meer dan 
dat en CRIC-OCCN werkt sinds ruim twintig jaar ook actief rond stortklaar beton. Wist u dat ook leden van FEDBETON er terechtkunnen? 
Het onderzoekscentrum kan u bijstaan met advies om in orde te zijn met geldende normeringen, bij vragen rond de optimalisering van 
betonsamenstellingen, met het duurzamer maken van uw producten, met kwaliteitscontroles … Kortom, CRIC-OCCN is op korte termijn 
uitgegroeid tot een zeer waardevolle partner voor betoncentrales. En FEDBETON leden profiteren bovendien van 10% korting.

Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter 
wereld en verdient daarom ook een collectief 
onderzoekscentrum. Het was de reden waarom 
CRIC-OCCN in 1994 zijn expertise rond cement 
is gaan uitbreiden naar stortklaar beton. Direc-
teur Filip Van Rickstal: “De grote betoncentrales 
hebben al de weg naar ons gevonden, maar 
de kleinere associëren ons nog te veel met de 
cementnijverheid, terwijl we net de Belgische 
onderzoeksinstelling zijn met de grootste focus op 
beton. We zijn kleiner in omvang dan bijvoorbeeld 
het WTCB of het OCW, maar als het op beton en 
cement aankomt beter gewapend om bedrijven te 
ondersteunen in hun noden. En we kunnen dan 
ook heel wat voor betoncentrales betekenen.” 

DRIE HOOFDACTIVITEITEN
De activiteiten van het CRIC-OCCN zijn op te 
splitsen in drie takken. Allereerst voert men er 
collectief onderzoek op vraag van de sector of 
onderzoek op vraag van een specifiek bedrijf. 

“Dat kan bijvoorbeeld over materiaalsamenstel-
lingen gaan of prenormatief onderzoek om 
het regelgevend kader wetenschappelijk te 
onderbouwen, maar even goed een probleem 
op de werf aankaarten waar een oorzaak, een 
oplossing of een verantwoordelijke aangewezen 
moet worden”, duidt Van Rickstal. Ten tweede 
staat het onderzoekscentrum in voor kwali-
teitscontrole. Van Rickstal: “In de eerste plaats 
op cement, maar intussen breidt dat zich ook 
uit naar betonsamenstellingen, bijvoorbeeld 
om hun duurzaamheid na te gaan.” Ten derde 
mag het CRIC-OCCN zich sectoraal operator 
noemen voor de normalisatie van cement, beton 
en granulaten. “We proberen mee de Europese 
normen te ontwikkelen en te kijken of ze niet op 
Belgisch verzet stuiten. En uiteraard het regelge-
vend kader voor België uit te werken, altijd met 
het oog op het verbeteren van de kwaliteit.”

BELANG VAN INNOVATIE
Net door de strengere blik van Europa verwacht 
Van Rickstal dat innovatie de komende jaren een 
belangrijke troef zal zijn voor betoncentrales. En 
daar kan het CRIC-OCCN een belangrijke rol in 
spelen. “Wie zijn betonsamenstelling duurza-
mer kan maken of een betere weerstand kan 
geven tegen degradatie, zal zich een zeer sterke 

'Wij kunnen betoncentrales 
die op zoek willen 

gaan naar duurzamere 
betonsamenstellingen 

ondersteunen 
met onderzoek en 
kwaliteitscontrole'

concurrentiepositie uitbouwen. Wij kunnen 
betoncentrales die daar op zoek naar willen 
gaan ondersteunen met onderzoek en kwaliteits-
controle. Daarnaast zien we dat beton meer en 
meer toepassing krijgt als afwerkingsmateriaal. 
Hoe ze hun (zicht)beton een meer esthetische 
aanblik kunnen geven en evalueren, daarbij 
komt onze expertise ook van pas. Maar in het 
kader van de Normenantenne kunnen bedrijven 
evengoed bij ons terecht met vragen over hoe ze 
de normen inhoudelijk en administratief kunnen 
toepassen”, besluit Van Rickstal.
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“BESTE ZELFSTANDIGEN, 
ALLEMAAL HARTELIJK WELKOM”
Met deze welgemeende woorden verwelkomde De Heer Peter De Vylder de zelf-
standigen op zaterdag 29 september ‘18 ter gelegenheid van de Independence 
Day, die FEDBETON voor de tweede maal organiseerde.  De federatie is zich zeer 
goed bewust van het cruciale belang van de inbreng van de zelfstandigen in 
de dagelijkse werking van een betoncentrale. De zelfstandigen en de verhuurbe-
drijven (niet zelden ontstaan als zelfstandige en daarna doorgegroeid) zijn het 
sluitstuk in de keten van de productie en levering van Stortklaar Beton.

In de loop van 2018 kreeg FEDBETON een beter zicht op de omvang van deze groep. Inderdaad, 
de verkoop van het kwaliteitshandboek heeft daar toe bijgedragen….maar dat was zeker niet 
het motief om een handboek te schrijven. Vele zelfstandigen hebben wel besloten om zich 
tegelijk aan te sluiten bij FEDBETON, met alle voordelen die daaruit voortvloeien; aan allen 
hartelijk welkom – ook in dit opzicht.

De 2de Independence Day bleef ook in de sportieve sfeer. In 2017 werden de kegels van 
Bowling Stones in Wemmel vele malen omver gegooid. In 2018 organiseerde FEDBETON, nog 
in een roes van fierheid en suprematie verkerende omwille van het geweldige resultaat van de 
Rode Duivels in Rusland, de Independence Day in het Martin’s Red Hotel te Tubize; zeg maar 
de thuisbasis van de Rode Duivels. Dit is gelegen vlak naast het gebouw van de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond. Niet zelden loopt men daar de bondscoach Roberto Martinez of enkele 
leden van de A-kern (Red Devils of Red Flames) tegen het lijf.

Na de verwelkoming en korte, maar pertinente, presentatie van Peter De Vylder, werd het beste 
verwacht van de aanwezigen. Hun fysieke conditie werd op de proef gesteld tijdens 90 minuten 
city-golf en city-foot op de terreinen rond het hotel. Aangezien het nog een nazomerse zaterdag 
was met veel zon, viel de buitenactiviteit bijzonder goed mee en in de smaak van iedereen. Of 
alle golfballen werden teruggevonden is nog steeds een hangende vraag….maar bon. 

Na dan toch minstens alle golfclubs te hebben ingeleverd, werd er tijdens de receptie en het 
diner nog flink nagepraat over het wel en wee van de ‘swing’ en de ‘hole in one’ van de ene of 
andere speler om dan naadloos over te gaan tot de niet vooraf aangekondigde prijsuitreiking 
voor de meest sportieve persoon van de event. De Heer Ben Verheyen, Lesgever en Coach VCA 
bij de VDAB, bleek de meeste punten te hebben gescoord. Oorkondes of medailles waren er 
niet, maar wel een flinke magnum voor Ben als winnaar van het eindklassement. Proficiat Ben!

Wie precies is blijven overnachten mag FEDBETON omwille van de GDPR (General Data Protec-
tion Regulation) 😉 uiteraard niet meedelen natuurlijk.
 
In 2019 hoopt de federatie alleszins nog meer deelnemers uit Wallonië te mogen verwelkomen. 
Wij rekenen op de aanwezigen om de mond-aan-mond reclame op te starten.

Aan iedereen die graag van de partij is, noteer alvast uw volgende afspraak met FEDBETON:
Independence Day 2019: zaterdag 28 september (ca. 16u00)

INDEPENDENCE DAY 2018:

Independence Day 2018
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Nieuwe Norm NBN B15-001 & EN206

De gevolgen van deze nieuwe documenten op de betoncentrales en de 
gebruikers zullen uiterlijk op 1 september 2019 voelbaar worden; dat 
is de uiterste datum om zich aan deze nieuwe norm en het bijhorende 
toepassingsreglement aan te passen. 

De impact voor de betoncentrales van deze nieuwe norm mag zeker 
niet onderschat worden. Daarom organiseerde FEDBETON in november 
2018 een opleidingsmoment in Namen en een in Wemmel, specifiek 
over de gevolgen van deze nieuwe documenten voor onze leden. Dat 
we hier telkens meer dan 50 geïnteresseerden mochten verwelkomen, 
getuigt van de noodzaak van dit initiatief. Met uitdrukkelijke dank 
aan de heren Claude Ployaert (Inter-Beton) en Steven Schaerlaekens 
(Lafarge-Holcim) die deze opleidingen hebben voorbereid.

DE NIEUWE NORM NBN B 15-001

WAT ZIJN NU PRECIES DE GROTE WIJZIGINGEN?
De norm laat hogere vervangingspercentages van gerecycleerd betongranulaat 
toe. Dit granulaat moet dan wel aan zeer hoge kwaliteitseisen voldoen. De 
druksterkte kan ook op een afwijkende ouderdom dan de klassieke 28 dagen 
gespecificeerd worden. De aanvullende regels voor zelfverdichtend beton zijn 
mee opgenomen. Ook voor vezelbeton zijn er bijkomende regels. Voor speciale 
geotechnische werken (diepwanden en geboorde palen) zijn er nu specifieke 
eisen voor de betonsamenstelling in een normatieve bijlage opgenomen.

Ten slotte verandert er heel wat in verband met de duurzaamheid van beton. 
De specifieke gebruiksgeschiktheid van cementen en cementcombinaties werd 
beperkt. En de noodzakelijke maatregelen tegen Alkali Silica Reactie vloeien voort 
uit de ASR-preventieniveaus in combinatie met de ASR-blootstellingscategoriën.

DE NIEUWE NORM NBN B 15-001 WERD IN JULI 2018 GEPUBLICEERD. HET IS DE BELGISCHE AANVULLING BIJ DE NBN EN 206 DIE 
DATEERT VAN 2014, MET EEN ADDENDUM IN 2016. TEGELIJK WERD OOK HET TOEPASSINGSREGLEMENT AANGEPAST AAN DEZE NIEUWE 
DOCUMENTEN; DE TRA 550 V4.0 ZAG IN SEPTEMBER 2018 HET LICHT. 
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CHARTER FEDBETON – FABA
Stortklaar beton is en blijft een halffabrikaat. Wij produceren het 
beton en brengen het tot op de werven, waar het door onze klanten 
verwerkt wordt.

Storklaar beton kan de meest complexe vormen aannemen en zorgt op de 
bouwplaats voor een absolute vormvrijheid. Beton is ook duurzaam en perfect 
recycleerbaar. Stuk voor stuk grote voordelen!

De gebruiker dient er zich wel rekenschap van te geven dat de open tijd van 
beton beperkt is. Eens cement en water met elkaar gemengd zijn, begint de 
klok te lopen. In de regel heeft men dan tot 120 minuten de tijd om het beton 
op zijn definitieve plaats in de bekisting te plaatsen en af te werken. Hierbij 
zijn bvb. de weersomstandigheden ook van belang: in de zomer of de winter 
gedraagt het verse beton zich niet op dezelfde manier. En wanneer felle regen 
voorspeld wordt, ga je best geen buitenvloer storten.

Iedere werf is anders. Dit is zo voor de aannemer maar nog meer voor de 
betonleveranciers. De betonmixerchauffeurs komen dagelijks soms op wel 
5 verschillende werven. Vanuit het oogpunt veiligheid is dit een belangrijke 
vaststelling. De veiligheidsrisico’s waaraan de betrokkenen worden blootge-
steld kunnen namelijk sterk verschillen in functie van de werf. 

We vragen ook aan de aannemers om de benodigde hoeveelheid beton vooraf 
nauwkeurig uit te rekenen. Wordt deze hoeveelheid onderschat, dan zijn extra 
leveringen nodig waardoor de planning op volgende werven in het gedrang 
kan komen. In andere situaties wordt soms overdreven veel besteld en moet 
het restbeton terug naar de centrale. Dit impliceert een verspilling van grond-
stoffen en een verwerkingskost voor de centrale.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van aandachtspunten waar men als gebrui-
ker mee dient rekening te houden bij het bestellen en verwerken van stortklaar 
beton. En overleg tussen de aannemer en de betonleverancier is noodzakelijk 
voor een vlotte en veilige samenwerking. Goede onderlinge communicatie en 
van elkaar begrijpen waar de kritieke punten zich situeren, is een goede basis!

FEDBETON en FABA (de beroepsvereniging van de algemene aannemers) 
hebben daarom geruime tijd geleden reeds de koppen bij elkaar gestoken om 
een aantal van deze punten op papier te zetten in de vorm van een charter. 
Bedoeling van dit charter is dat zoveel mogelijk aannemers en zoveel mogelijk 
betoncentrales dit onderschrijven, precies met de bedoeling de leveringen op 
de werven in de beste omstandigheden te laten verlopen.

De meeste punten zijn geen rocket science. Veelal gaat het om onderwerpen 
die goed gekend zijn, die ook weinig inspanning vergen, maar die een grote 
impact kunnen hebben wanneer het mis gaat. Deze punten hebben betrek-
king op veiligheid, betonkwaliteit, milieu en communicatie.

Bij het ter perse gaan van dit activiteitenverslag, waren de teksten van het 
charter nog niet afgerond.
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Met de huidige rubriek in het Activiteitenverslag wordt een nieuwe stap gezet om die Partners volop de gelegenheid te geven zich kenbaar te maken in de 
ganse sector en hun product of dienst in de kijker te zetten. 

U vindt de complete lijst der Partners met al hun gegevens op pagina 51; enkele partners hebben de kans gegrepen om een inlas te doen in dit verslag.

Partners-Corner 2019

FEDBETON EN HAAR PARTNERS:  
EEN BEVOORRECHTE ZAKENRELATIE
Een vijftal jaar geleden heeft FEDBETON het opportuun geacht om bevoorrechte relaties aan te knopen met een aantal firma’s – 
toeleveranciers van de leden van FEDBETON. Inmiddels heeft FEDBETON al 18 Partners. De doelstellingen lagen voor de hand: een 
betere doorstroming van informatie in beide richtingen en nauwe contacten onderhouden ter gelegenheid van meetings en events 
van FEDBETON. 
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AALBORG PORTLAND GROUP

AUTOMIX, LEVERANCIER VAN MIXERS VOOR 
BETONTRANSPORT EN BETONCENTRALES 

Cementir Group is 's werelds grootste producent en exporteur van White Cement, met productiefaciliteiten op vier continenten en een 
productiecapaciteit van meer dan 3 miljoen ton. De groep verkoopt zijn White Cements in meer dan 70 landen wereldwijd onder het 
wereldwijde productmerk AALBORG WHITE ®. 

Automix is een derde generatie familiebedrijf dat zich specialiseert in de verkoop van kwalitatieve mixers voor beton-
transport en stationaire voor betoncentrales. 

Productievestigingen zijn gevestigd in Denemarken, Egypte, 
Maleisië, China en de Verenigde Staten. Begin april 2018 rondde 
de Groep de verwerving af van een bijkomend belang in Lehigh 
White Cement Co., waardoor Cementir zijn Amerikaanse activa in 
de kernactiviteiten van White Cement rechtstreeks kan beheren, 
zijn wereldwijde leiderschap kan versterken en de groeistrategie 
van de groep kan ondersteunen.

INWHITE: DE WITTE INNOVATIEMOTOR  
VAN AALBORG PORTLAND GROUP
In de afgelopen decennia heeft Aalborg Portland zich gericht op 
het verkrijgen van inzicht in de wensen van zijn klanten en het 
leveren van wit cement met eigenschappen die het beste bij hun 
toepassingen pasten. In uitbreiding van deze werkzaamheden 
gaat de groep een nieuwe strategische focus instellen waarmee 
de groep in de voorhoede wordt geplaatst van het ontwikkelen 
van innovatieve oplossingen die bestaande producten uitdagen 
en het echte potentieel van wit cement volledig benutten.

Voor de gereputeerde Italiaanse Imer Group bouwt zij beton-
mixers op trucks en opleggers. Het mixersysteem kenmerkt 
zich door een lange levensduur, dagelijkse betrouwbaarheid, 
en het omvattend standaard optiepakket dat het werk van 
de chauffeurs ondersteunt. 

Voor het Duitse kwaliteitsmerk BHS Sonthofen houdt Auto-
mix de exclusiviteit op het Belgische grondgebied voor de 
verkoop van de stationaire betonmengers. De producten 
van BHS Sonthofen zijn internationaal geroemd voor hun 
robuustheid alsook de uniforme en consistente kwaliteit van 
het geproduceerde beton. 

De kennis en ervaring die Automix over meer dan 50 jaar 
heeft opgebouwd, stellen haar in staat om binnen deze port-
folio van producten de juiste oplossing voor iedere nood van 
haar klanten naar voren te schuiven. 
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CATHAY INDUSTRIES

CEMMINERALS
Nieuwkomer Cemminerals verkoopt, vanuit de haven 
van Gent, een uitgebreid assortiment cementsoorten 
voor de bouw, openbare werken en civiele bouw-
kunde.

Als één van de belangrijkste fabrikanten van kleurpigment, is Cathay Industries 
wereldwijd actief. Cathay levert kleurpigmenten voor verschillende doeleinden; 

Cemminerals is een familiaal bedrijf en volledig in Belgische 
handen. Hun “roots” en ervaring in de cement - en betonin-
dustrie geven hen een uniek inzicht in wat er bij de klanten 
leeft en daar maken ze hun aandachtspunten van. Het 
uitbouwen van respectvolle zakenrelaties loopt als een rode 
draad doorheen hun organisatie.

De gloednieuwe fabriek, gebouwd aan diep water, met in 
het hart Europa’s grootste en modernste verticale molen, zal 
24/7 toegankelijk zijn voor de klanten. 

Hun organisatiestructuur laat toe snel en dynamisch te 
beslissen waardoor ze als geen ander in staat zijn snel te 
reageren op de eisen van onze klanten.

Kwaliteit, service en duurzaamheid zijn pijlers waar ze 
hunzelf op beoordelen.

zoals verf ; plastics ; cosmetica enz. …. Veruit de belangrijkste afzetmarkt in 
volume is de bouwindustrie ; denk aan maar gekleurd stortbeton ; 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.
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MACBEN PRESENTEERT SMART CONCRETE

MAN

Macben is een familiaal bedrijf in 
Belgische handen gespecialiseerd in 
kwaliteitsonderzoek en meetappara-
tuur. Macben levert apparatuur, doet 
het onderhoud, verzorgt de service, 
heeft een eigen erkend kalibratielabo-
ratorium én begeleidt en levert zelfs 
diensten in onder aanneming.

Wie MAN zegt, denkt wellicht meteen aan zware vrachtwagens 
die reeds decennia lang bijdragen tot een veilig en betrouw-
baar wegverkeer. 

Nieuw bij Macben is de afdeling Betonmo-
nitoring waarbij diverse monitoringsystemen 
worden aangeboden. De SmartRock 2™ 
sensor en een Smart Phone volstaan om rijp-
heid en maturiteit metingen uit te voeren. 
De gratis software kan je steeds downloaden 
op eender welke Smart Phone. 

De SmartRock 2™ sensor is dé oplossing 
voor je klanten om tijd te winnen in hun 
bouwproces. 

Maar hierbij stopt het niet, ook bestelwagens en bussen/touringcars maken 
deel uit van het MAN gamma, met Neoplan als luxemerk in het coach segment. 
De Belgische MAN Truck & Bus hoofdzetel is gevestigd in Kobbegem bij Asse en 
vertegenwoordigt al deze productcategorieën via een uitgebreid MAN dealer 
netwerk. Dit bestaat uit vijf eigen filialen (gevestigd in Kobbegem, Wommel-
gem, Courcelles, Doornik of Luxemburg) en een 25-tal zelfstandige MAN 
verkoop- en servicepartners.  ISO9001 gecertificeerd, komt klantgerichtheid bij 
MAN op de eerste plaats.
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SATIC-MINERA

SUIVO: STRATEGISCHE PARTNER  
VOOR DIGITALISERING 

xxxx

Het technologiebedrijf Suivo en de federatie voor stortklaar beton FEDBETON hebben in 2019 een strategisch partnership afgesloten. 
Suivo voorziet een technologisch antwoord op de toenemende vraag naar performante dienstverlening in dit digitale tijdperk. 

Groothandel in bouwgrondstoffen zoals zand, grind, porfier, kalksteen, dolo-
miet, zandsteen, breuksteen, kleuraggregaten, cement en recyclagemateria-
len met een meerwaarde opgebouwd uit logistiek, optimale dienstverlening 
en permanente communicatie. Levering per vrachtwagen en per schip.

www.satic-minera.be
info@satic-minera.be

Suivo toont in real time waar voertuigen zich bevinden en dat laat 
toe om planning en routes te optimaliseren, flexibel in te spelen op 
onverwachte bijbestellingen of vertraging op een werf en just in 
time te leveren. Uw betonmixers kunnen voorzien worden van een 
draadloze sensor. De sensor registreert de bewegingen van de beton-
mixer en stuurt de status (start lossen – einde lossen) door naar 
Suivo. Uw dispatching kan zo perfect inschatten wanneer volgende 
voertuigen best vertrekken. Suivo biedt ook concrete antwoorden op 
de wetgeving rond aanwezigheidsregistratie (Checkinatwork).

Voor klanten van het stortklaar beton betekenen de oplossingen van 
Suivo een enorme tijdswinst, een hoger rendement en aanzienlijke 
kostenbesparingen. Met trots kijken ze op succesvolle samenwerkin-
gen met bedrijven, zoals de betoncentrale van Jacobs nv, De Rycke 
Bouwmaterialen & Beton, Diabeton nv, Paesen Betonfabriek NV, 
Transportbeton De Beuckelaer, Mermans Beton, Ready Beton en 
Kerkstoel Beton. 
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DE SOCIALE COMMISSIE BESTOND IN 2018 UIT 
VOLGENDE LEDEN:
- Marc Jonckheere – Voorzitter
- Marie-Sophie Foucart
- Philippe Trinon
- Herman De Backker
- Rudy Michel
- Theo Servaes
- Peter De Vylder
Deze Commissie heeft alle zaken die zij afgelopen jaar 
voorgeschoteld kreeg met de nodige aandacht doorgenomen,  
en, waar nodig verdedigd en getracht te bewerken. 

SOCIALE COMMISSIE
Het belangrijkste item in 2018 is de aanpassing geweest van 
art.30bis. Het plan voor eerlijke concurrentie bestaat immers een 
viertal jaar en bevatte een element vatbaar voor interpretatie: alle 
werken in onroerende staat horen het voorwerp uit te maken van 
de aanwezigheidsregistratie wanneer het project groter is dan 
500.000EUR, maar quid met de leveringen van beton wanneer 
rechtstreekse storting? De wet is nu in die zin aangepast dat net 
zoals voor de betonpompen de betonmixers eveneens dienen gere-
gistreerd te worden ongeacht rechtstreekse storting of niet.

Dit heeft geleid tot de wettekst zoals die nu is en dewelke werd gestemd 
door de Federale Regering, en uiteindelijk werd gepubliceerd op 17/01/19 
om in voege te treden op 01/04/19. De klant/aannemer zal voor elk werk 
waar de werfmelding van toepassing zijn leverancier van beton vooraf aan 
de RSZ moeten melden. En bij betaling van de facturen zal de klant moeten 
nakijken of er financiële of sociale schulden zijn en desgevallend de nodige 
inhoudingen doen.

Voor alle werven met een waarde >500.000€ zal de klant/aannemer zijn 
leverancier verzoeken om zijn personeel en zijn onderaannemers de nodige 
dagelijkse registraties te willen doen op Checkin@work. De betoncentrale blijft 
evenwel nog altijd werken met een Koop/Verkoopovereenkomst daar het zo 
voorzien is in het gemeen recht. Het is dus geen aannemingsovereenkomst.

De volgende gegevens van de arbeider dienen te worden geregistreerd:
•  Rijksregister-nummer of BIS-nummer of L1-Limosanummer van de Fysieke 

Persoon
•  Ondernemingsnummer van de Onderneming/Zelfstandige
•  Werfplaatsnummer (uniek) van de Plaats van de Werken (nummer kan 

worden gehaald bij ‘Aangifte der werken’)
•  De Registratiedatum

Men kan deze registratie op verschillende manier uitvoeren:
•  Op afstand via de onlinedienst (inloggen op portaalsite RSZ, werkne-

mers inplannen)
•  Ter plaatse op de werf via mobiele onlinedienst en mobiel registreren via 

portaalsite RSZ
•  Ter plaatse op de werf via een kaartlezer (Gateway, Webservice, 

Track&Trace, badge)
•  Op afstand via communicatie met een externe planningstool

Sociale Commissie

Hoe dient de hoofdaannemer dit alles te organiseren?
•  De aannemer/onderaannemer maken een contract op (koop/verkoop-

overeenkomst)
•  De aannemer bepaalt het beste kanaal voor de onderneming/onderaan-

nemer (eventueel via contract met IT-leverancier)
•  De aannemer bekijkt met de onderaannemers hoe aan de verplichting 

voldaan kan worden, de onderaannemer legt contractueel zelf vast of 
deze al dan niet zelf de registratie zal doen

•  De aannemer blijft steeds verantwoordelijk voor zijn eigen werknemers 
als voor de werknemers van zijn onderaannemers

Verder is onder de impuls van de Sociale Commissie, na de Talentenwerf 
Antwerpen van twee jaar geleden, onder leiding van Constructiv nu een 
nieuwe Talentenwerf opgestart in Luik. Net als in Antwerpen kunnen 
nu in Luik werkzoekenden, die geïnteresseerd zijn in het beroep van 
betonmixerchauffeur, op de werkvloer onder begeleiding kennismaken 
met het beroep op zichzelf en opgeleid worden tot volwaardig beton-
mixerchauffeur. 

OPLEIDINGSCENTRA
MIXER CHAUFFEUR -  
BASIS

BETONPOMP BEDIENAAR -  
BASIS

MIXER CHAUFFEUR -  
OPFRISSING 

BETONPOMP BEDIENAAR -  
OPFRISSING

VDAB - PC 124 nl 9 3 14 Vanaf 2019

FOREM - CP 124 fr 7 1 6 Vanaf 2019

FEDBETON - zelfstandigen nl & fr 3 Wachtlijst geopend Wachtlijst geopend Wachtlijst geopend

Talentenwerf nl & fr 2 1 Niet van toepassing Niet van toepassing

ERSA nl & fr 17 Geen erkenning Geen erkenning Geen erkenning

 
Dezelfde oproep werd ook ondernomen in Brussel doch hier is er (momenteel) 
weinig interesse van buitenaf.

Tot slot dient te worden onderstreept dat onder impuls van Theo Servaes in 
samenwerking met Constructiv zeer veel ‘noeste arbeid’ werd verricht om de 
dossiers van de opleidingen, en dit zowel voor de betonmixerchauffeur als voor 
de betonpompbediennaar, tot een goed einde te brengen.

OVERZICHT VAN HET AANTAL GEGEVEN OPLEIDINGSSESSIES
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DE CERTIFICATIE VAN VERHUURBEDRIJVEN EN 
ZELFSTANDIGE BETONMIXER CHAUFFEURS 
BE-CERT organiseerde op dinsdag 25 september 2018 te Brussel een event om een BENOR- certificaat “Vervoer en Levering van BENOR-
Beton” uit te reiken aan de eerste 47 verhuurbedrijven die hun compleet certificatiedossier, met succes tot gevolg, hadden ingediend. Dit 
BENOR-certificaat ‘Vervoer en levering van BENOR-beton’ voorziet in een kwaliteitsgarantie voor deze activiteit uitgevoerd in onderaan-
neming. Van de verhuurbedrijven wordt uiteraard verwacht dat ze, om dergelijks te bewerkstelligen, een kwaliteitssysteem implemente-
ren en toepassen.

Om goed te kunnen duiden wat het belang van dit alles is en welke weg is 
afgelegd, moeten we even teruggaan in de tijd en de markante beslissingen 
even opnieuw in herinnering brengen.

In het kader van het BENOR-Merk voor beton werd ongeveer 6 jaar geleden 
beslist om de BENOR-betoncentrales te verplichten nog enkel te werken 
met betonmixer chauffeurs en de betonpomp bedienaars die een opleiding 
hadden genoten. Het merendeel van diegenen die voor een BENOR-centrale 
functioneren heeft inmiddels die opleiding gevolgd en is in het bezit van 
zijn/haar diploma. 

Het Directie Comité Beton van BE-CERT besliste 3 jaar geleden dan om alle 
verhuurbedrijven van betonmixers (ook de zelfstandigen ja dan neen met 
alleen een trekker of complete betonmixer) te verplichten tot het certificeren 
van hun firma. 

Voor velen leekt het in Keulen te donderen. Sommige zelfstandige betonmixer 
chauffeurs dachten wellicht “ik heb de opleiding BMC gevolgd…dus ik ben 
“gecertificeerd”. Niets is echter minder waar. Het gaat wel degelijk over 2 
verschillende zaken waartussen – de waarheid gebiedt ons dat voor de volle-
digheid wel te melden – er een verband bestaat.

De cursus betonmixer chauffeur omvat 4 dagen opleiding in diverse onder-
werpen en 1 dag VCA en slaat dus op de persoon. De certificatie van het 
betonmixer verhuurbedrijf daarentegen slaat op de firma. Een van de vereisten 

Uitreiking Certificaten VHB 25sep'18

bij dit laatste is inderdaad dat de betonmixer chauffeurs opgeleid zijn maar 
ook bijvoorbeeld dat het waterreservoir en het hulpstoffenvat gekalibreerd 
zijn, er een kwaliteitshandboek voor de firma bestaat, enz.

Om heel deze operatie, die uitgaat van BE-CERT, toe te lichten heeft FEDBE-
TON 2 informatievergaderingen georganiseerd op zaterdagochtend (om ook 
de zelfstandigen er echt bij te kunnen betrekken): te Mechelen op 20 januari 
‘18 en te Namen op 3 februari ‘18. Daarbij werd ook en voornamelijk uitge-
breid ingegaan op het type kwaliteitshandboek dat FEDBETON voor haar 
leden had opgesteld en dat ze gratis konden verkrijgen na bestelling.

In de loop van het eerste trimester 2018 kwam dan de beweging maar 
pas echt goed op gang in de sector; de firma’s wilden koste wat kost hun 
dossier indienen voor 31 maart ’18, want enkel dan hadden ze de garantie 
dat ze ook gecertificeerd zouden zijn tegen de deadline van 30 september 
‘18. Niet iedereen haalde die deadline, zo bleek achteraf – de redenen 
daarvoor zijn legio. 

Op 31 december waren er :
• 106 gecertificeerde verhuurbedrijven
• 81 verhuurbedrijven met een ontvankelijk dossier (in behandeling zijnde)
 
Deze lijsten en tal van andere documenten zijn terug te vinden op de 
website van BE-CERT: 
www.be-cert.be/nl/de-eerste-benor-verhuurbedrijven.html
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MEER DAN 100 VERHUURBEDRIJVEN MAKEN GEBRUIK 
VAN HET KWALITEITSHANDBOEK VAN FEDBETON
De Benor-certificatie van de huurmixerbedrijven is inmiddels een feit. Sinds 1 oktober 2018 moeten alle huurmixers die Benor-beton 
vervoeren verplicht gecertificeerd zijn. Bij de redactie van dit verslag bijna een half jaar na deze datum, kunnen we tevreden vaststellen 
dat het overgrote deel van de huurmixerbedrijven op de Belgische markt, zich hebben laten certificeren of toch minstens de noodzakelijke 
stappen richting certificatie gezet hebben.

Deze certificatie waarborgt onder meer dat de verhuurbedrijven met 
goed opgeleide chauffeurs werken en dat de hulpstofdoseerappara-
tuur op de vrachtwagens correct gekalibreerd is. Deze certificatie 
onderstreept ook het belang van de betonmixerchauffeur als essentiële 
schakel voor de levering van stortklaar beton.

Voor heel wat huurmixerbedrijven vraagt zo’n certificatie een bijzondere 
inspanning. Niet iedereen is in staat om een kwaliteitshandboek samen 
te stellen dat conform is aan de eisen van het toepassingsreglement 
TRA 550 PL.

FEDBETON heeft dan ook het initiatief genomen om een “standaard” 
kwaliteitshandboek op te stellen, dat de bedrijven dan konden aanpas-
sen aan hun specifiek situatie. Voor onze leden werd dit handboek 
trouwens gratis ter beschikking gesteld.  

Voor de producenten is deze certificatie een mooie stap voorwaarts. 
Het is voortaan aan de verhuurbedrijven zelf om de verplichte opleidin-

gen van hun chauffeurs te verzekeren en op te volgen. Deze opvolging 
gebeurt nu nog enkel bij de verhuurbedrijven in plaats van bij iedere 
producent apart.

Benor-certificatie van de huurmixerbedrijven
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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 bijvoobeeld het realiseren van 
klimaatdoelstellingen.  Maar evenzeer 
is er binnen dit programma aandacht 
voor onder meer veiligheid en welzijn van 
de werknemers. 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 verschil-
lende regeringen hebben deze ambitieuze doelstellingen  vertaald 
in concrete actiepunten (www.sdgs.be).

In ons vorig activiteitenverslag rapporteerden we reeds dat FEDBETON zich 
had aangemeld bij CSC als Regional System Operator (RSO). Als RSO bege-
leiden we enerzijds de bedrijven die een certificaat wensen te behalen. We 
blijven wel onafhankelijk van het certificatieproces op zich. Alle informatie 
die bedrijven in het kader van hun bewijsvoering meedelen, is enkel zichtbaar 
voor de certificerende instelling. Anderzijds voeren we bij diverse opdracht-
gevers actief promotie om dit certificaat voor te schrijven in hun bestekken.

Begin 2019 zijn we van start gegaan met de voorbereidende werken voor de 
certificatie van de eerste bedrijven. Een aantal bedrijfleiders wil hierin een 
voortrekkersrol spelen en een positief signaal geven naar de verschillende 
stakeholders. Dat pleziert ons als Federatie! 

Naast een onafhankelijke beoordeling van de mate waarin uw bedrijf op een 
maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt, biedt het CSC certificaat 
nog andere zeer concrete voordelen. Binnen BREAAM kan een opdrachtgever 
extra credits scoren bij de beoordeling van zijn gebouw of infrastructuur, 
indien er met een CSC gecertificeerde betoncentrale gewerkt wordt. Een zeer 
concreet concurrentieel voordeel! Financiële instellingen blijken ook bereid 
om interessantere voorwaarden aan te bieden aan bedrijven die een onafhan-
kelijk bewijs van MVO kunnen aanleveren.

Bent u ook geïnteresseerd? Neem zeker eens een kijkje op www.csc-be.be of 
contacteer FEDBETON.
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ERMCO – DE EUROPESE FEDERATIE 
VOOR STORTKLAAR BETON

Ermco – de Europese Federatie voor stortklaar beton

De Europese Federatie voor Stortklaar Beton, met maatschappelijke zetel te Brussel werd reeds opgericht 
in 1967. ERMCO is zeer lange tijd in Londen gehuisvest geweest; maar is met haar verplaatsing naar de 
hoofdstad van Europa in 2003 een Internationale VZW volgens Belgisch recht geworden.

Het belang van deze commissies, die enkele malen per jaar vergaderen, is niet 
te onderschatten; noch qua inspanning (mensen, middelen, voorbereiding van 
het standpunt door elk land) noch qua resultaat. ERMCO poogt binnen die 
vergaderingen éénsgezinde standpunten te bereiken en de grootst gemene deler 
als leidraad te hanteren om zo een coherent beleid voor de Europese sector van 
stortklaar beton te bepalen.

Alle Europese landen zijn aangesloten bij ERMCO. Ook zijn er zelfs federaties van 
landen buiten Europa die het opportuun achten om in nauw contact te blijven 
met ERMCO; dit zijn dan de zogenaamde niet-Europese organisaties die dan 
als Associate Member of Corresponding Member graag hun kennis delen en de 
vinger aan de pols houden met de evoluties in de Europese betonsector.

Dat er die interesse is in ERMCO is niet meer dan logisch; het is dan ook een 
federatie van groot belang: de 6 000 kmo’s die ERMCO omvat, produceren ca. 
350 miljoen kubieke meter beton op jaarbasis. België is goed voor ca. 12 miljoen 
kubieke meter daarvan. 

Naast de talrijke jaarlijkse interne vergaderingen, organiseert ERMCO ook elke 3 
jaar, voor alle geïnteresseerden, een Congres. Op 7 en 8 juni 2018 ging dit door 
in Oslo te Noorwegen. De opkomst was zeker behoorlijk, ermee rekening houdend 

dat Oslo nu niet bepaald bekend staat als de meest centrale en warmste plaats in 
Europa. Niets was minder waar, het weer was schitterend!

België was in Oslo vertegenwoordigd door Dhrn. P. De Vylder en T. Servaes. Het 
18de Congres stond in het teken van de bijdrage die beton kan leveren aan een 
wereld in volle omwenteling (Concrete Contribution to a changing world). De 
thematische opsplitsing van elke sessie kaderde in de volgende sub-thema’s:
• Concrete specification, production and distribution
• Sustainability and social responsibility
• Innovation and design for the future
• Infrastructure and adaption to climate change

Zoals men kon vermoeden zijn de professionals uit de betonwereld helemaal mee 
met het milieuprobleem en zoeken ze mee naar oplossingen om het tij te keren; 
beton is meer dan ooit het bouwmateriaal bij uitstek om mee de global warming 
af te remmen – alleen moet men daar vele andere partijen van overtuigen.

De presentaties zijn te downloaden op de website van ERMCO: 
http://ermco.eu/new/ermco-2018-congress/

ERMCO is ook een gespreksplatform waar de leden hun ervaringen delen over de 
CSC en mekaar te briefen hoe dat verder stilaan in hun land geïmplementeerd 
geraakt. FEDBETON is in het kader van het CSC-dossier de RSO voor België. In dit 
jaarverslag is er een compleet artikel gewijd aan de Belgische CSC. 

ERMCO Vergadering
Aantal

vergaderingen
Vertegenwoordigers in ‘18 Locaties

Representatives Meeting 1 V. Michel, P. De Vylder, T. Servaes Oslo (NOR)

Board Meeting 3 V. Michel (P. De Vylder = vervang.) Oslo, Oslo, Brussel

Strategy and 
Development Committee

3 P. De Vylder Oslo, Oslo, Brussel 

Technical Committee 2 P. De Vylder Brussel – Virtual Meeting

Sustainability Committee 1 P. De Vylder Brussel – Virtual Meeting

SNBPE EN FEDBETON DELEN HUN KENNIS
“Op 27 november ’18 organiseerde SNBPE (Franse zusterfederatie 
van FEDBETON), voor haar Franse leden in de grensstreek met België, 
een seminarie te Roucourt; dit gebeurde in nauwe samenwerking met 
FEDBETON. De vertegenwoordigers van beide Federaties hebben daar 
hun nationale activiteiten toegelicht en kennelijk, hoe kan het ook 
anders, kwamen allen tot dezelfde conclusie: de productie en levering just 
in time van een kwalitatief product - met karakteristieken zoals die van 
het stortklaar beton - wordt met de dag een alsmaar grotere uitdaging. 
Zowel in Frankrijk als in België liggen de klemtonen op dezelfde issues: 
veiligheid en preventie, kwaliteit en milieu. ’s Namiddags werd een interes-
sant bezoek gebracht aan de Carrière du Milieu Holcim te Doornik.Van links naar rechts : Francesco Biasioli, Asli Ozbora, Grazia 

Bertagnoli, Yavuz Isik (Président ERMCO).
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World of Concrete - Europe 2018 

WORLD OF CONCRETE - EUROPE 2018:  
23-28 APRIL  2018 – PARIJS 
In april 2018 vond in Parijs het Salon « World of Concrete » plaats. 

FEDBETON heeft voor haar leden een groepsreis georganiseerd 

naar dat Salon. 

Een 20-tal leden vond het een interessant gegeven om samen eens naar een 
dergelijk salon af te zakken en de sfeer te gaan opsnuiven van dat soort beur-
zen in het buitenland. Het was een leerrijke ervaring in die zin dat het gewoon 
van een andere orde is dan wat men in België doorgaans als aanbod heeft. 

De delegatie was bovendien uitgenodigd door Bonneux Machinery op zijn 
prachtige stand en kreeg van deze leverancier van betonpompen en pomp-
mixers ‘s avonds een lekker diner aangeboden. 

Conclusie: de leden hebben mekaar beter leren kennen in een omgeving waar 
ze tegelijk bouwgerelateerde machines en diensten konden ontdekken. 

Dank U Rohnny Bonneux en Toufik Bachiri van Bonneux Machinery voor de 
geweldige gastvrijheid! Dank U World of Concrete! Dank U Parijs! Nous 
reviendrons!

4141
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Leden-corner

In juli 2017 nam Declercq Stortbeton de betoncentrale en de 
breekwerf van Despriet in Harelbeke over. De oude installatie werd 
afgebroken en vervangen door een volledig nieuwe state of the art 
betoncentrale. De site beschikt over BENOR-keurmerken voor beton, 
hydraulisch gebonden mengsels en gerecycleerde granulaten.

De firma Antwerpse Bouwwerken voert een mooi project uit in de Antwerpse Haven: een 
Butaangastank met een capaciteit van 135 000 m³ gekoeld vloeibaar gas op een chemische 
plant in Kallo. ‘Mooi’ is bij dat soort werken maar al te vaak synoniem voor “niet simpel”. 
Het stortklaar beton moet eerst heel hoog vertikaal, en daarna nog eens vrij ver horizontaal 
gepompt worden. Niet voor niks deed de hoofdaannemer beroep op Yvaga – Van Gaeveren om 
de probleemstelling voor te leggen en een oplossing te verhopen.

Dit tweede generatiebedrijf uit Waregem – geleid door Filip Declercq – beschikt 
over vier betoncentrales: Tielt, Deinze, Wielsbeke en Harelbeke. De prefab-afdeling 
gaat door het leven onder de naam Betesco en is gespecialiseerd in de productie 
van betontrappen op maat. 

“Een belangrijk pluspunt van onze site in Harelbeke is de strategische ligging. 
Op een boogscheut van de E17 voor onze klanten enerzijds, en met een loskade 
voor de aanvoer van grondstoffen aan het kanaal Kortrijk-Bossuit anderzijds. 
Verder beschikken we over diverse Benor-keurmerken voor het stortklaar beton 
(TRA 550), de hydraulisch gebonden mengsels (TRA 21) en de gerecycleerde 
granulaten (TR 10). Ons intern laboratorium waakt over de kwaliteitscontrole.

“De nieuwe betoncentrale is uitgerust met de meest moderne meng- en doseer-
technologie. Dit zorgt voor een zeer korte laadtijd waardoor betonmixers en 
kippers zeer snel kunnen worden geladen en zo de wachttijd voor onze klanten 
tot het absolute minimum wordt beperkt” aldus Tom Vermeersch, kwaliteitsver-
antwoordelijke en productieverantwoordelijke prefab beton binnen de groep.

DECLERCQ STORTBETON 
STELT ZICH VOOR

POMPBEDRIJF YVAGA – VAN GAEVEREN IS  
SPITSVONDIG EN WERKT VEILIG

EFFICIËNTER EN FLEXIBELER
Door het integreren van de betoncentrale in Harelbeke binnen Declercq Stortbe-
ton kan het opmaken van de planning voor de aanvoer van de werven efficiënter 
gebeuren. “We beschikken over een grote vloot eigen betonmixers, kippers en 
cementwagens. Het gebruik van dit materieel wordt nu geoptimaliseerd, want 
de af te leggen afstanden tot de werven worden korter. Dit werkt de flexibiliteit 
tussen onze betoncentrales onderling in de hand. Door de extra betoncentrale in 
Harelbeke breiden we tevens onze actieradius uit, en kunnen we nu ook bedrijven 
in Wallonië en de Franse grensstreek via de E17 vlot bedienen. Deze locatie kadert 
ook perfect in de strategie van Declercq Stortbeton om zijn aanwezigheid in de 
regio te versterken, en in het optimaal inzetten van de vloot in functie van de 
planning”, zegt Tom Vermeersch.

DUBBELE BETONCENTRALES
Na Deinze en Wielsbeke beschikt Declercq Stortbeton nu ook in Harelbeke over 
een meervoudige betoncentrale. “Dit impliceert dat we grotere werven, zeg maar 
grotere debieten beton aankunnen. Zo produceert onze centrale in Harelbeke tot 
twee maal 190 m3 per uur, goed voor het laden van 38 betonmixers op 1uur tijd! 
Bovendien zorgt een tweede betoncentrale op dezelfde site voor meer bedrijfsze-
kerheid in geval van onderhoud of een onvoorziene panne”, aldus Vermeersch. 
Verder beschikt Declercq Stortbeton over een eigen betonpompdienst met niet 
minder dan 12 betonpompen (met gieklengtes van 24 tot 65 meter).

DUURZAAMHEID
Met uitzondering van onze site te Tielt, worden onze betoncentrales groten-
deels via de waterweg bevoorraad. Een sterke troef in het kader van duur-
zaam ondernemen. Sloopafval wordt in Harelbeke gebroken en gezeefd tot 
gerecycleerde granulaten, die dan opnieuw gebruikt worden in hydraulisch 
gebonden mengsels.

LEDEN-CORNER

De problematiek bij speciale pompwerken 
is dat men aan één eindleiding vaak onvol-
doende heeft. In voorkomend geval is de 
hoogte van de gastank in combinatie met 
de horizontale te overbruggen afstand van 
die aard dat de lengte van de giek en één 
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CCB - HAVENLAAN - BRUSSEL: FEESTELIJKE HEROPENING
Op 27 September '18 is de volledig vernieuwde centrale van CCB feestelijk geopend!

Het kwaliteitsbeheersysteem van CCB dat ook in deze centrale zijn 
uitwerking zal krijgen, verduidelijkt zich in een zeer grote betrokkenheid 
van hun medewerkers, alsook in de ontwikkeling van desbetreffende 
opleidingsprogramma’s met daarboven de periodieke evaluatie van de 
tevredenheid van/bij hun klanten.

De bedoeling van CCB is dat vermelde gedrevenheid en professiona-
lisme bijdragen tot een grotere beheersing van de industriële procedés, 
tot de verbetering van de economische resultaten én tot de persoonlijke 
ontwikkeling van hun medewerkers in de beste omstandigheden voor 
wat betreft comfort en veiligheid op het werk.

Vele genodigden waren vanop een boot in het kanaal getuige van een 
prachtige, luisterlijke klank & lichtshow die de feestelijke avond afsloot!

eindleiding inderdaad onvoldoende was. Maar François Van Gaeveren vindt 
voor problemen ook oplossingen. 

Met het speciaal, horizontaal verlengstuk (François noemt het “een evenaar”), 
waarvan de last met een kraan wordt opgevangen, kan een afstand tussen 
12m en 20,6m worden overbrugd. Dit volstond om het pompwerk op het dak 
op een goed doordachte en tevens veilige manier uit te voeren. De gastank 
zal in de loop van 2020 in gebruik worden genomen.

ENKELE GEGEVENS EN CIJFERS:
Bouwheer:  Oiltanking Antwerp Gas Terminal (OTAGT)
Aannemer: Antwerpse Bouwwerken (Borgerhout)
Pompwerken:  Yvaga – Van Gaeveren (Hamme)
Stortklaar Beton: Gebroeders De Rycke (Beveren-Waas) (ca. 20 000 m³)
Hoeveelheid wapening:  ca. 3 500 T
Butaangastank: Capaciteit: 135 000 ³ vloeibaar gekoeld gas
Hoogte:  40 m / Diameter: 82 m buitenzijde muur

Het doel van CCB is om ook met deze betoncentrale vandaag en in de toekomst te kunnen beantwoorden aan de eisen van de markt, en 
om hiermee tevens positief te kunnen inspelen op eisen en wensen van de klanten.
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UITBREIDING REGELING  
ART. 30BIS NAAR LEVEREN  
VAN STORTKLAAR BETON
In de bouwsector gelden een aantal maatregelen die tot doel hebben een aannemer mede verantwoordelijk te stellen voor de naleving 
van de wetgeving door zijn keten van onderaannemers. Tot nu toe was het niet altijd duidelijk in welke mate de leveranciers van stort-
klaar beton door deze maatregelen werden geviseerd. Het antwoord hierop hing af van de vraag of de levering al dan niet een werk in 
onroerende staat uitmaakte. Dit onderscheid moet niet langer gemaakt worden: de leverancier van stortklaar beton is geviseerd.

AANGIFTE VAN WERKEN
De contracten met de leveranciers van stortklaar beton moeten voortaan 
gemeld worden in de Aangifte van Werken aan de RSZ. De aangifteplicht ligt 
bij de aannemer die het contract heeft met de opdrachtgever (zeg maar de 
hoofdaannemer). Hij moet zijn leveranciers van stortklaar beton als “onder-
aannemer” toevoegen in de Aangifte.

Indien een leverancier een concrete levering verder uitbesteed, moeten de 
tussenkomende sub-onderaannemers eveneens gemeld worden. Het is aan 
de leverancier om de identiteit van de tussenkomende bedrijven door te 
geven aan de aangevende aannemer, zodat deze de Aangifte van Werken 
kan aanvullen. Aan te bevelen is dat klant en leverancier duidelijke afspraken 
maken om de communicatie daarover zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Indien een leverancier of een tussenkomende partij bij de levering niet 
gemeld is, kan een boete gelijk aan 5% van het bedrag van de factuur van 
het niet-gemelde bedrijf opgelegd worden.

INHOUDINGSPLICHT EN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Wie een factuur betaalt voor de levering van stortklaar beton moet voort-
aan controleren of de betrokken leverancier geen sociale of fiscale schulden 
heeft. De controle kan gebeuren via de website van de Confederatie (toegang 
leden > bedrijven controleren). Bij het bestaan van sociale schulden (sociale 
bijdragen) moet een inhouding van 35% doorgestort worden aan de RSZ. Bij 
fiscale schulden bedraagt de aan de fiscus te storten inhouding 15%.

De controle en eventuele inhoudingsplicht geldt zowel voor de klant ten 
aanzien van zijn leveranciers als voor de leverancier ten aanzien van de bedrij-
ven aan wie de levering eventueel verder is uitbesteed.

Het niet-naleven van de inhoudingsplicht kan verstrekkende financiële 
gevolgen hebben (boetes + eventuele hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
betaling van de schulden). 

Werfmelding & Werfregsitratie

CHECKINATWORK
Op grote bouwplaatsen (werken voor een bedrag van 500.000 euro of 
meer), zal de aanwezigheid van de personen (werknemers en zelfstan-
digen) die instaan voor de levering van stortklaar beton moeten gere-
gistreerd worden. De operator van de betonpomp werd al geacht aan 
de aanwezigheidsregistratie onderworpen te zijn. Voortaan moet ook 
de chauffeur van de betonmixer geregistreerd worden. De klant zal de 
leverancier moeten inlichten of de aanwezigheidsregistratie verplicht is 
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op de bouwplaats waar geleverd moet worden. In de eerste plaats is de 
leverancier verantwoordelijk voor de correcte registratie van zijn mensen, 
maar ook de klant is daarvoor medeverantwoordelijk. Klant en leverancier 
zullen dus duidelijke (contractuele) afspraken moeten maken over hoe de 
registratie concreet verloopt. 

In de regel zal de leverancier zelf moeten instaan voor de registratie. Hij 
kan kiezen om gebruik te maken van de onlinedienst Checkinatwork op 

de site van de sociale zekerheid. Hiermee kan de registratie op afstand 
worden uitgevoerd of op de bouwplaats zelf (via de mobiele versie van de 
onlinedienst toegankelijk via smartphone). Andere optie kan zijn om te 
investeren in een registratiesysteem in de voertuigen.

De sanctie is niet gering. Als de aanwezigheid niet geregistreerd is kan 
een administratieve geldboete van 400 tot 4.000 euro worden toegepast 
per niet-geregistreerde persoon.
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Talentenwerf Antwerpen

TALENTENWERF:  

DE BEHOEFTEN MET 
DE WERKGEVERS IN 
KAART BRENGEN EN 
INVULLEN
Inderdaad, dat is samengevat waar Talentenwerf voor staat. De 
werkgevers hebben nood aan geschoold personeel dat gedreven, 
voldoende empathisch en flexibel is om in de sector van het stort-
klaar beton de uitdaging van elke dag aan te gaan. De instroom in 
de sector vertraagt en het wordt alsmaar moeilijker om personeel 
te vinden dat met een betonmixer wil rijden of met een beton-
pomp wil werken. Talentenwerf tracht daaraan te verhelpen en, in 
het spectrum zittende, werkgevers en werkzoekenden bij mekaar 
te brengen.

De drijvende krachten achter Talentenwerf zijn dan ook professionals die 
veel ervaring hebben in het zoeken, screenen en opleiden van werkzoeken-
den op verzoek van werkgevers; werkgevers die nood hebben aan geschoold 
personeel waarvan ze met enige zekerheid durven zeggen dat die mede-
werkers – wanneer ze de stage en opleidingsmodules hebben doorlopen 
- goede elementen zijn en een arbeidscontract kunnen aanbieden. 

In de regio Antwerpen slaat die formule zeer goed aan….zowel bij de 
werkzoekenden als bij de werkgevers die niets liever wensen dan mensen 
met een zekere drive aan te werven zonder te moeten vrezen dat die op 
het einde van de 1ste week er al de brui aan geven. 

De vooropgestelde criteria waaraan de werkzoekende moet voldoen en 
het goed uitgekiende programma dat hem vervolledigd in zijn kennis en 
ervaring zijn quasi een garantie dat de inspanningen, van allen die er tijd 
en energie in steken, op het eind van het verhaal zullen lonen.
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Wat wordt er van een kandidaat werknemer verwacht? Een rijbewijs bezit-
ten en één van de Belgische landstalen machtig zijn al naargelang de regio 
waarin men nadien zal werken…dat is de minimale basis. Heeft men al een 
CE-rijbewijs en is men in orde met de nascholing…dat zijn extra troeven; en 
is men in het bezit van een VCA-diploma …dan wordt het helemaal prima. 

De screening door de kandidaat werkgevers is een eerste stap die vaak 
reeds toont welke kandidaten de juiste spirit hebben om de flexibele job van 
betonmixer chauffeur of betonpomp bedienaar te zullen kunnen uitvoeren.

Mits de werkzoekende de eerste screening doorstaat, kan hij inschrijven 
in het opleidingsprogramma. Daarin is er tijd uitgetrokken voor een 
kennismakingsstage, opleidingen in het bedrijf, de cursus Betonmixer 
Chauffeur of Betonpomp Bedienaar, desnoods een VCA opleiding & 
examen. In Antwerpen was men in 2018 reeds aan de 3de editie voor 
betonmixer chauffeurs toe en de eerste schikkingen werden getroffen om 

ook een sessie te organiseren voor werkzoekenden die iets zien in de job 
als betonpomp bedienaar. 

Als Talentenwerf bestaat dan is dat omdat de 3 unieke loketten die apart 
bestaan voor een arbeider PC124 Bouw, een arbeider PC 140 Transport 
of een zelfstandige, niet in hun draaiboek staan hebben om ook aan 
werkzoekenden een opleidingsprogramma te verschaffen. 

Talentenwerf – een lokaal Antwerps initiatief zijnde – krijgt veel belangstel-
ling en lof van de 2 andere regio’s (Wallonië en Brussel) waar dergelijks 
nog niet bestaat. De werkgevers van die regio’s zijn alleszins vragende 
partij om ook via een gelijkaardig kanaal werknemers te kunnen vinden 
maar dit vergt dan wel dat er voldoende vraag is vanwege werkgevers 
voor eenzelfde beroep op eenzelfde ogenblik in hetzelfde deel van de 
bewuste regio. Meer informatie hierover kan bekomen worden bij Theo 
Servaes, Secretaris FEDBETON.
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Uw project verdient een integraal kwaliteits-
beheer, van grondstof tot afgewerkt product. 

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

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 doc-
ument, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische
Voorschriften (PTV)’.

Het merk BENOR dekt systematisch alle relevante ken-
merken 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.

pub_beton_230x297_vs02_Layout 1  27/03/19  15:09  Page 1

Benor
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Restbeton

RESTBETON
ONZE SECTOR ZIET DE HOEVEELHEID RESTBETON 
DE LAATSTE JAREN ALSMAAR TOENEMEN
Wat bedoelen we met restbeton? Het is de hoeveelheid beton die niet op de werf kan gelost worden en die de betonmixervrachtwa-
gens terug mee naar de betoncentrale brengen. Voor wie de sector niet zo goed kent: iedere bestelling stortklaar beton wordt apart 
naar de werf gebracht. De sector kent geen “melkboer” ronde waarbij dezelfde vrachtwagen op de verschillende bouwplaatsen 
een hoeveelheid aflevert.

De meest voorkomende oorzaak van restbeton is dat de aannemer te veel 
besteld heeft. Dit kan bewust gebeuren (wanneer men bijvoorbeeld de beno-
digde hoeveelheid niet nauwkeurig gerekend heeft en men zeker genoeg wil 
hebben) of onbewust. Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een 
vloerplaat op een oneffen ondergrond gestort wordt en de gemiddelde dikte 
niet eenvoudig te bepalen is. Of wanneer een deel van de bekisting niet tijdig 
is klaar geraakt.

Wat ook wel voorkomt zijn vergissingen bij de bestelling of de levering. 
Bijvoorbeeld een foutief leveringsadres gemeld of zo genoteerd, verkeerde 
leveringsdatum, niet correct betontype, pomp niet besteld, etc. De vergissing 
kan zich zowel bij de aannemer als de betoncentrale situeren.

Dat deze hoeveelheid jaar na jaar toeneemt heeft te maken met het strikter 
bewaken van de kwaliteitscontrole enerzijds, maar anderzijds zeker ook door-
dat stortklaar beton nog al te vaak als een “goedkoop” materiaal beschouwd 
wordt. Het maakt niet uit of men een paar kuub overschot heeft…

Verschillende leden rapporteren ons tot 5% restbeton ten opzichte van hun 
totale productie. Als we dit extrapoleren naar de totale Belgische betonmarkt, 
dan spreken we over meer dan een half miljoen m3 beton. Dat zijn jaarlijks bijna 
100 voetbalvelden waarop een 1 meter dikke betonlaag wordt uitgespreid!

Wanneer het beton terug op de centrale komt, kan dit veelal niet meer zomaar 
herbruikt worden. De regels in het kader van de Benor-certificering zijn hierin 
bijzonder streng. Enkel volle ladingen die minder dan 30 minuten na het 
laden terug op de centrale komen, komen voor herbruik in aanmerking. Men 
spreekt van geheroriënteerd beton.

Het gevolg is dat er iets met dit beton moet gebeuren. Producenten hebben 
verscheidenen opties:

1-het vers beton recycleren in speciaal hiertoe voorziene uitwasinstallatie
De inerte bestanddelen worden met veel water uit het verse beton gewas-
sen; de zeer fijne delen zoals cement en de fijnste zanddeeltjes vormen een 
slurry. Zowel deze slurry als de inerte delen kunnen (onder gecontroleerde 
omstandigheden) in vers beton gebruikt worden. Op deze manier gaan er 
geen grondstoffen verloren; dat is een voordeel. Maar dergelijke installaties 
zijn zowel in aankoop als in onderhoud vrij duur. Bovendien gaat het uitwas-
proces vrij langzaam, zodat de betonmixerchauffeur heel wat tijd verliest om 
het vers beton te recycleren. 

2-het beton in specifieke vormen gieten om als grote lego blokken te 
gebruiken.
Indien de mallen klaar staan, gebeurt het vullen hiervan vrij snel, indien het 
beton voldoende vloeibaar is en niet moet verdicht worden. Deze elementen 
moeten natuurlijk wel ontkist worden en de bekisting moet zuiver gemaakt en 
weer klaargezet worden. Dergelijke blokken worden vaak voor eigen gebruik 
op de betoncentrale ingezet of verkocht aan derden. 
Deze optie is enkel voor relatief kleine hoeveelheden restbeton, aangezien 
men anders over een hele batterij mallen moet beschikken.

3-het beton gewoonweg op de grond uitstorten en ’s anderendaags met 
een wiellader tot kleinere stukken verwerken.
Het beton wordt dan als verhard restbeton verwerkt in een breekinstallatie. 
Voor deze optie moet de producent over voldoende ruimte beschikken om het 
beton te kunnen uitstorten en daarna voldoende opslag te realiseren alvorens 
een mobiele breker ingeschakeld wordt. Een alternatief is dat de betonmixer 
het verse beton dadelijk bij een breekwerf gaat lossen. Maar dat vraagt dan 
ook weer meer tijd.

4-het beton doorverkopen in minderwaardige toepassingen (zonder Benor-
certificatie)
Dit is vaak een theoretische oplossing, vermits het aandeel niet gecertificeerd 
beton bij onze leden eerder beperkt is

De beste oplossing voor dit probleem ….: zoveel mogelijk restbeton vermijden!Arch. N. Bourguignon - Photo J. Van Hevel
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LEDEN FEDBETON ZELFSTANDIGEN

Afwegro Moerbeke - Waas Tom.stuer1609@gmail.com
Ali Trans Waasmunster ali_e@live.be
All Fret Trans Perwez 
Angelakopoulos Théoodore Saint-Gilles interdom.pavlos@hotmail.com
B.T.O. Kessel gunther.olyslaegers@pandora.be
Bartholomeeusen Jan Brecht janbartho@gmail.com
Beton & Grondwerken Van Gaeveren Waasmunster info@gvgbeton.be
Bois Nord Lokeren info@boisnord.be
Bp trans Tongeren philippaertsbert@gmail.com
BSJ Grobbendonk jill.hermans@hotmail.com
CJFD Erquelinnes Larbafred1@gmail.com
Claeys Jelle Vervoer Wielsbeke claeys.jelle@hotmail.com
Colliertrans Geraardsbergen info@colliertrans.be
Corthout Beton Heist-op-den-Berg kelly@corthoutbeton.be
Cosse-Ciney Ciney info@entreprisecosse.be 
Damotrans Letterhoutem dario.mory@telenet.be
Dasnois Dominique Libin sprldasnois@gmail.com
De Visscher Luc Dendermonde luc.devisscher@outlook.com
Delvaux Courcelles delvaux74@live.fr
Demeyer Matthieu Vichte matthieu@demeyer.com
Devco Hainaut Ellignie Sainte Anne colliejeanc@gmail.com
Devooght Filip Wingene devooght.bvba@hotmail.com
Devooght Jonathan Wingene anneliescornelis87@gmail.com
DKW Transport Hamme dkwtransport@live.be
Dogsfood Putte flup@ziggo.nl
DV Sivry dv.sprl@proximus.be
E. Lesne et Fils Walcourt info@lesneetfils.be
Eurogaume Lux. Perle jeanphilippe.mazuis@eurogaume.com
FP & L Trucking Oud-Turnhout hans1.peeters@gmail.com
Frédéric Rabaey Baudour fredetvanessa@skynet.be
Fretrans  Buggenhout fretrans@telenet.be
Garage & Transport Buffon Anderlecht garage.buffon@skynet.be
Geert Pepels Grondwerken  Hamont-Achel info@geertpepels-grondwerken.be
Geerts Westerlo wim.geerts@outlook.be
Geers Thierry Sint-Lievens-Houtem Thierry.geers@telenet.be
H. Telecom Bruxelles h.telecom1@gmail.com
Heylen Herman Algemene Onderneming Westerlo jan.herman.heylen@telenet.be
Hose Lessines geoffrey.hose@gmail.com
Houart Services  Sprimont info@houart.be
Hubert Multi Services Ransart seba.hubert@hotmail.com
IsoTeRa Bree insulation.isotera@gmail.com
J.Y.C.M. Baisy-Thy mb505325@skynet.be
Jacky Trans HerenthouT  Jacky-Trans-Bvba@outlook.com
Jacobs Gert Tienen jacobsgert@live.be
Joachim Cocquyt Knesselare joachim_cocquyt@telenet.be
JVT Oplinter jvt.vanderstukken@gmail.com
K.A. Logistics Bruxelles a_kamga@yahoo.fr
Kadi Europe Zwevezele kadieurope@euphonynet.be
Kris De Beule Betonpompwerken Sint-Niklaas vanhaver-debeule@telenet.be
Kurt Kokx Merksplas info@kurtkokx.be
Lausanne Invest Maasmechelen lausanneinvestbvba@gmail.com
Lesne Emile Walcourt Elesne@skynet.be
Leyn Bart - VanhovE     Wingene info@betontransportenleyn.be
Lotte Barney Mettet barneylotte@yahoo.fr
M & S - 51 Gent dkny001@live.be
MAF Construction Ath mafconstruction@outlook.com
Mampaert Christophe Letterhoutem christophe.mampaert@telenet.be
Marcel Vinckier  Houthem marceletsabine@skynet.be
Mestdag Pierre Pipaix mestdagpierre@gmail.com
Meyus Transport Klerken meyus.transport@outlook.be
Miba Logistiek CA Hapert wim.hendriks60@telenet.be

Mobipompe Rumillies kattyf-7@hotmail.com
MP-Trans Kester barbaradevos1989@gmail.com
NS Trans Waasmunster nstrans74@gmail.com
O.T. Lux Ettelbruck Lhou.oubalouk@skynet.be
Olivier Moriamé Petit-Hornu moriame.olivier@gmail.com
Peter Mussche en Zonen Betoncentrale Nieuwkerken-Waas betoncentrale@petermussche.com
Petra Transport Rotselaar grondwerkenbosmans@skynet.be
Piraux Florentin Gerpinnes piraux.florentin@gmail.com
PIT De Haan patrick_hollevoet@telenet.be
Pjorre Beton Heist-op-den-Berg peter.moris@telenet.be
Plennevaux Pascal Bertogne pascal.plennevaux@belgacom.net
PW Lier info@safem.be
Quintelier Gunter De Klinge karinmussche@telenet.be
Ram Group Uccle ram_group_sprl@yahoo.com
Ramaekers Dirk Bocholt dirk.ramaekers@telenet.be
Reloutrans Chapelle-A-Oie david.vandenbulcke@belgacom.net
Rolotra ZelE olotra@telenet.be
Romain Christopher  Gerpinnes deutzx720@hotmail.com
SCT Tessenderlo sct.bvba@telenet.be
SEB-EXPRESS Turnhout dominique.oris@telenet.be
Service Container Carololégien Couillet scc.blaimont@live.be
Simeon Marc Saint-Mard marcsimeon260@yahoo.fr
Sluys Rudi Ath rudi.sluys@hotmail.com
Stal Veldhoven Paal info@stal-veldhoven.be
Star 3000 Sint-Pieters-Leeuw star3000@telenet.be
Steven Declercq Waregem bvba.stevendeclercq@telenet.be
STO Schoten sto@telenet.be
Taveirne - Vangaever Wielsbeke Taveirnevangaever@gmail.com
Terra Nostra Sint-Lievens-Houtem info@immocardoncjj.be
Thoen Gunther Opwijk hilde.thoen@skynet.be
TLE Neufchâteau Etienneloutsch@hotmail.com
Tony Verhulst Ooiegem Tony.verhulst@skynet.be
Tramax Baudour Tramaxsprl@gmail.com
Trans - CR Mettet fb063142@skynet.be
Trans Huysmans Velaine sur Sambre Transhuysmans@hotmail.com
Trans PHS Fleurus Transphs@skynet.be
Transport De Nooze Martin Dendermonde martin.denooze@telenet.be
Transport DevooghT    Wingene devooght.jens@hotmail.com
Transport Gielen Leon Booischot leon.gielen@skynet.be
Transport Loneux Gerard Hody loneux57@hotmail.com
Transport Tanghe Sébastien Bande sebatanghe@hotmail.com
Transport Wittouck Gino  Aalter ginowittouck@gmail.com
Transportbedrijf De Coster Houthalen info@transportdcbe
Transports Adam Jacques et Cie. Ortho Transports.adamjacques@live.be
Transports Baland Anthony Bastogne baland.anthony@gmail.com
Transports Gueret Daniel  Villers St. Amand daniel.gueret@skynet.be
Transports Matagne Xavier Brune Transport-Xavier-Matagne@hotmail.com
Transports Moiny John Neuvillers moiny.lejeune@skynet.be
TTD Kain sarlbmc@orange.fr
TTF  Bevingen info.ttf@telenet.be
Uyttersport Bart Transport Steenhuize bart.uyttersport@telenet.be
Van Belle Erwin Ruddervoorde Erwin.van.belle@telenet.be
Van Den Bossche Lede p.van.den.bossche1@telenet.be
Van Messen Jean-Marc Namèche vanmessen@skynet.be
Vanderstraeten Johan EZ Dendermonde info@vdstraeten.be
Vermeulen De Smet Ninove john_vermeulen898@hotmail.com
Vervaeke Valérie Beernem valerie00vervaeke@gmail.com
Viaene Brakel info@tuinen-viaenebvba.be
VMT Kruishoutem mb622849@skynet.be
Wettinck Filip Wetteren filip.wettinck@telenet.be
Zobytrans Wichelen zobytrans@telenet.be

BETONMIXERCHAUFFEURS
NAAM ZETEL EMAIL NAAM ZETEL EMAIL 

B & T Pomping Serskamp bnt.pomping@telenet.be
Bartholomeeusen Jan & Ben Rijkevorsel ben_heidi@live.be
Bertels Stefan Sint-Lenaerts stefanbertels1@hotmail.com
Beton & Grondwerken Van Gaeveren Waasmunster info@gvgbeton.be
BMD Wetteren maxderks@gmail.com
Bofito  Wuustwezel loverva@hotmail.be
Burcodan Onze-Lieve-Vrouw-Waver Eddy.peeters@pandora.be
Dhago trans Zelzate dhagotrans@gmail.com
DN Constructions Temse nys.danny@telenet.be
DWD Bonheiden info@dwd-bvba.be

Geers Thierry Sint-Lievens-Houtem Thierry.geers@telenet.be
Kris De Beule Betonpompwerken Sint-Niklaas vanhaver-debeule@telenet.be
Mg trans  Zottegem govenmichael@icloud.com
Monkerhey Beton Pompen Brielen info@betonpompenmonkerhey.be
O.T. Pumping Romedenne otpumping@gmail.com
Pjorre Beton Heist-op-den-Berg peter.moris@telenet.be
Stany Pomping Zottegem info@stany-pomping.be
Tailler Ludovic Libramont ludo.tailler@hotmail.com
Vanneste ConstrucT     Menen info@vannesteconstruct.be 
Wim Gabriels Loenhout gabriels.wim1@telenet.be

BETONPOMPBEDIENAARS
NAAM ZETEL EMAIL NAAM ZETEL EMAIL 

Leden FEDBETON zelfstandigen
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PARTNERS ZETEL WEBSITE
AALBORG PORTLAND BELGIUM Antwerpen www.aalborgportland.be

AHS Hasselt www.ahs.be

AUTOMIX Ittre www.automix.be

BASF Ham www.basf.be

BAUMINERAL Herten www.baumineral.de

CATHAY INDUSTRIES Ninove www.cathaypigments.com

CEMMINERALS Wemmel www.cemminerals.be

DE BUF HYDRAULIEK Oostkamp www.debuf.be

ELIA Bruxelles www.elia.be

ENGIE Roeselare www.engie-fabricom.com

MACBEN Sint-Niklaas www.macben.be

MAN TRUCK & BUS Kobbegem www.man.be

METALPRODUCTS PX Horst www.metalproductshorst.com

QCONC Hooglede www.qconc.eu

SATIC-MINERA Antwerpen www.satic-minera.be

SUIVO Edegem www.suivo.com

VAN LOO TECHNICS Westerlo www.vanlootechnics.be

WAM - B.H.M Laarne www.wam.be

PARTNERS FEDBETON

Partners FEDBETON
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LEDEN FEDBETON PRODUCENTEN STORTKLAAR BETON
AC MATERIALS
Industrieweg 74
9032 Wondelgem
T 09 292 02 00
E info@acmaterials.be
W www.acmaterials.be

BOUWMATERIALEN  
L. VAN DEN BROECK
Berlaarsesteenweg 128
2500 Lier
T 03 491 82 52
E info@vdbbouw.be
W www.vdbbouw.be

DE WITTE BETON EN  
BOUWMATERIALEN
Aartstraat 60a
9310 Herdersem
T 053 76 85 76
E koen@derycke.be
W www.derycke.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leden FEDBETON producenten

sterk 
in tegels, bouwmaterialen en beton

D e i n z e s t e e n w e g     2 9
9 7 7 0   K R U I S H O U T E M

Pantone 1807 C, RAL 3001, Avery 924 Dark Red

Pantone Cool Grey 6, RAL 9006, Avery 990 silver Metallic

Lettertype adres: Gill Sans Std light

toonzaal <
Deinsesteenweg 29 
Kruishoutem
tel. 09 383 77 79

> betoncentrale
stokstraat 20 

Kruishoutem
tel. 09 280 72 00w w w. d e s n e r c k n v. b e
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GERMAIN VINCKIER
Oostendestraat 33-37
8600 Diksmuide
T 051 50 00 67
E info@vinckier.eu
W www.vinckier.eu

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

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

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

DELAERE STORTBETON
Sijslostraat 80
8020 Ruddervoorde
T 050 28 15 00
E Tom@delaerestortbeton.be
W www.delaerestortbeton.be

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

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

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

ENROBAGE STOCKEM-ESA
Route de Bouillon 222
6700 Arlon
T 063 24 52 00
E Enrobage.stockem@skynet.be
W www.enrobagestockem.com

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

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

INTER-BETON
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

F. OTTEVAERE & Co (OBC)
Ind. Zone Meersbloem Melden 20
9700 Oudernaarde
T 055 33 48 11
E info@obc-ottevaere.be
W www.obc-ottevaere.be

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

FAMENNE BETONS
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

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

Goffette

BETONCENTRALE | INDUSTRIEVLOEREN

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

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

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

OBBC
Wettersesteenweg 6
9860 Oosterzele
T 09 362 45 12
E lodewijk.van.acker@obbc.be
W www.obbc.be
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OLIVIER CONSTRUCT
Lodewijk de Raetlaan 24
8870 Izegem
T 051 33 30 30
E info@olivierconstruct.be
W www.olivierconstruct.be

PAESEN BETONFABRIEK
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

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

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

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

WILLEMEN INFRA
Booiebos 4
9031 Drongen
T 09 282 60 30
E info@aswebo.be
W www.aswebo.be
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VERHUURBEDRIJVEN ZETEL  EMAIL
ABPS Belgium Marquain Ta.abps@gmail.com 

Amatys Lokeren amatys@telenet.be

Betonpompdienst Demuynck Zottegem freddybeton@outlook.be

Bonneux Machinery 2 Sint-Truiden info@bonneux.be

C.L.S. Oreye c.l.s@hotmail.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

FMBA Bruxelles fmbasprl24@gmail.com

Gecivia Mornimont info@geciroute.be

Gilcap Oudenaarde info@gillemannv.be

Hendryckx Logistics Koekelare hendryckx@telenet.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 P. Lochristi info@grondwerkenstevens.be

Theo Van De Velde Lennik leen@vandeveldetransport.be

Transport Renaux-Descamps Grandrieu renaux.transport@skynet.be

Transports Adam David Ortho transportsdavidadam@skynet.be

Transports Nisen Guillaume Vaux-sur-Sûre guillaume.nisen@gmail.com

TSP Cobra Chaumont-Gistoux  info@tsp-cobra.be

Wouters Betontransport Rijkevorsel info@woutersbeton.be

Yvaga - Van Gaeveren Hamme tania@yvaga.be

LEDEN FEDBETON VERHUURBEDRIJVEN

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

ERELEDEN FEDBETON

Leden FEDBETON verhuurbedrijven

Ereleden FEDBETON



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


