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SECTOR IN TRANSITIE
Waar we nog hoopten om in 2020 verlost te worden van alle Covidmaatregelen, is gebleken dat we ook helaas in 2021 geconfronteerd
bleven met beperkende maatregelen, die er vooral op sociaal vlak
hebben op ingehakt bij vele medewerkers.

Geert De Maeyer,
Voorzitter FEDBETON

We zijn de voorbije jaren anders gaan werken, digitale meetings zijn volledig ingeburgerd en thuiswerken werd algemeen toegepast. De pandemie heeft voor een versnelling
gezorgd van een aantal uitdagingen waarmee ook onze sector werd geconfronteerd:
•	
Personeelsbeleid: Er is een sterke vergrijzing in de betonsector, we zullen dus jongeren
moeten enthousiasmeren rekening houdend met een precair evenwicht tussen flexibiliteit en een toenemend belang van een gezonde work-life balance. Aantrekken van
talenten is dé uitdaging van vele sectoren, we zullen dus de voordelen van werken in
de Bouwsector goed moeten onderstrepen.
•	
Duurzaamheid: Industrie en overheden moeten samenwerken om de transitie te maken
naar meer duurzame oplossingen. Het is absoluut noodzakelijk dat álle stakeholders
(overheden/bouwheren/architecten/aannemers/betoncentrales/grondstofleveranciers) een gezamenlijk doel hebben om enerzijds de CO2-voetafdruk te verlagen én
om anderzijds het hergebruik van gerecycleerde granulaten in gecertifieerd beton te
promoten. Een goed uitgebalanceerd charter (Betonakkoord) tussen de verschillende
partijen is nodig om hierover duidelijke richtlijnen te creëren. Onze sector staat te trappelen om middels innovatieve producten oplossingen aan te bieden.
•	
Digitalisatie: Teneinde de aanbestedings- en leveringsprocessen te vereenvoudigen zal
de komende jaren verder worden ingezet op digitale oplossingen. De nieuwe generatie
calculators/werfleiders zullen in toenemende mate online informatie verzamelen en
ook bestellen. Leveringsprocessen zullen verder gedigitaliseerd worden om als dusdanig de volledige keten te automatiseren.
•	
Mobiliteit: Ook in België is de stadsvlucht tot een einde gekomen en zullen de steden
van morgen opgebouwd worden op de steden van vandaag. Het aantal filekilometers
groeit verder én steeds meer steden leggen beperkingen op tot 3,5 ton.
Beton is na water het meest gebruikte materiaal ter wereld en sinds mensenheugenis dé pijler
om demografische groei te ondersteunen. Onze infrastructuur in België moet in versneld
tempo vernieuwd én aangepast worden om aan de nieuwe noden te kunnen voldoen.
We kunnen alle voorgaande uitdagingen als bedreigingen zien, doch het schept vooral
opportuniteiten om onze conservatieve sector te moderniseren en vergroenen.
Verder wordt onze industrie omwille van diverse oorzaken; corona, krapte op de scheepsen arbeidsmarkt, schaarste van grondstoffen alsook extra kosten omwille van vergroening,
in toenemende mate geconfronteerd met sterk fluctuerende kostenstijgingen.

Peter De Vylder,
Directeur FEDBETON
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Meer dan ooit is het van belang dat we vanuit FEDBETON, ónze Beroepsfederatie, hierin
mee sturing geven, dit ten opzichte van overheden en andere stakeholders, teneinde deze
transitie in goede banen te leiden.
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22 april 2021 – Brussel

DE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE VZW FEDBETON

NIEUWE
VOORZITTER
FEDBETON
GEERT DE MAEYER

FEDBETON organiseerde de jaarlijkse Algemene Vergadering voor haar leden op donderdag 22 april 2021 via een online
vergadering met het programma Microsoft Teams. Dit was de tweede keer op rij dat het Covid-19 virus FEDBETON ertoe
dwong haar ledenvergadering online te organiseren. Nochtans was het de initiële bedoeling geweest om fysiek samen te
komen – de keuze was daarom trouwens op “een donderdag” gevallen. De Raad van Bestuur koos echter in extremisch voor
de veiligste oplossing.
Naar verluidt hebben heel veel VZW’s en andere groeperingen die kaart
getrokken om hun leden veilig te laten vergaderen en toch de wettelijke
verplichtingen na te komen.
In totaal namen 25 effectieve en toegetreden leden deel aan de online Algemene Vergadering ‘21. Bovendien gaf 1 zaakvoerder van een aangesloten
effectief lid een volmacht.
Zoals het betaamt, werden alle relevante documenten op voorhand doorgestuurd opdat de leden perfect in alle transparantie zicht kregen op de punten
van de dagorde en de onderwerpen konden beoordelen waarover ze uitspraak
dienden te doen.
Alle leden kregen op 17 mei ’21 het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering per e-mail toegestuurd. Zoals de statuten het voorzien zijn dergelijke
verslagen ondertekend door de leden van het Bureau dat bij aanvang van
een Algemene Vergadering wordt samengesteld door de Voorzitter. Door
hun handtekening te plaatsen bevestigen Mevrouw Marie-Sophie Foucart,
De Heren Guy Lejeune, Theo Servaes en Marc Jonckheere dat de notulen de
getrouwe weergave zijn van de gehouden Assemblée.
In de Algemene Vergadering brachten de Voorzitter Marc Jonckheere en de
Directeur Peter De Vylder uitgebreid verslag uit over de door FEDBETON

Uitreksel uit het verslag van de
Algemene Vergadering 2021
“De nieuwe Voorzitter, De Heer Geert De Maeyer
(General Manager van Inter-Beton – CBR) neemt
het woord en meldt dat de Raad van Bestuur tot
zijn verkiezing heeft besloten in de zonet gehouden vergadering.
De Voorzitter is van oordeel dat we voor grote
uitdagingen staan. Het jaar 2020 was een moeilijk jaar voor iedereen – de producenten en hun
medewerkers, de aannemers en hun arbeiders,
maar ook de organismen, overheidsinstanties
en de burgers. Al bij al heeft de sector van het
stortklaar beton het er tamelijk goed vanaf weten
te brengen en op enkele dagen na is praktisch
in alle regio’s de productie kunnen blijven verder
gezet worden. Dit getuigt van veel doorzettings-
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in 2020 ondernomen stappen en gevoerde acties om de belangen van de
sector, zijn leden en het product te verdedigen. De diverse Commissies van
FEDBETON waren daar van dichtbij bij betrokken zodat ze ondersteuning
konden bieden. De Voorzitter had woorden van lof voor de vaste medewerkers van FEDBETON en de commissieleden die jaarlijks meerdere vergaderingen bijwonen en achter de schermen veel werk verzetten ten voordele
van alle producenten en de andere stakeholders die er mee de vruchten
van plukken.
De Statutaire Algemene Vergadering keurde de Jaarrekening van 31 december 2020, de bijdrages en lidgelden voor 2021 en de Begroting voor 2021
unaniem goed.
Bovendien waren er 3 mandaten die afliepen (van Dhrn. Pieter De Brabandere,
Geert De Maeyer en Victor Matterne). De Algemene Vergadering benoemde
volgende personen tot Bestuurder voor een termijn van drie jaar : Dhrn. Pieter
De Brabandere, Geert De Maeyer, Victor Matterne en Johan Baeten.
Het mandaat van Voorzitter Marc Jonckheere was eveneens op einddatum
gekomen. De Raad van Bestuur besliste, in zijn met gesloten deuren gehouden vergadering, Dhr. Geert De Maeyer te verkiezen tot Voorzitter van de
Raad van Bestuur en tot Voorzitter van FEDBETON voor een termijn van
drie jaar.

vermogen en enthousiaste medewerkers; eigenschappen waar de sector terecht trots op mag zijn
en die in de toekomst net zo goed nodig zullen
zijn om performant de klanten te blijven voorzien
van kwaliteitsbeton en een goede service.
Geert De Maeyer neemt de gelegenheid te baat
om uittredend Voorzitter Marc Jonckheere oprecht
te danken voor de 6 jaren van toewijding en
noeste arbeid om de belangen van de sector en
zijn leden te verdedigen. Marc heeft FEDBETON
beter op de kaart gezet, haar meer zichtbaarheid
gegeven, de informatisering verder doorgedreven,
de strijd aangegaan om te komen tot loyale
concurrentie in de sector, geijverd om het belang
van de certificatie beter te fine tunen opdat het
kwaliteitsmerk BENOR aan meerwaarde wint.
Niets is eenmalig en een werk is nooit helemaal
af. Het pad is voorbereid en de nieuwe Voorzitter

is van plan om de ingeslagen weg zeker verder
te zetten.
De Heer Marc Jonckheere wil duidelijk benadrukken dat de werkzaamheden die zich binnen
FEDBETON ontplooien ook te danken zijn aan de
medewerking van de bestuurders en het performante team van Peter De Vylder, Bert De Schrijver
en Theo Servaes, aangevuld met een groot aantal
vrijwilligers die zich sterk inzetten in de commissies
en vervolgens als vlaggendragers van de sector bij
onze talrijke stakeholders. Hij bevestigt eveneens
dat de uitdagingen inderdaad nooit stoppen en de
wereld constant in volle ontwikkeling is; toch wil hij
alle leden op het hart drukken te geloven in hun
federatie als ze willen dat er merkbare resultaten en
noemenswaardige vooruitgang geboekt worden.
FEDBETON is dat aan zichzelf, aan de leden en aan
de ganse sector verplicht.”

“Leden langs drie transities loodsen”
Op 22 April '21 heeft Geert De Maeyer de fakkel
overgenomen van Marc Jonckheere als voorzitter
van FEDBETON. Onder de leiding van Marc is er
een sterke basis gelegd voor de toekomst van onze
federatie. De Maeyer: “Het is aan mij, samen met de
directie en bestuurders, om die opbouw van kennis,
ervaring en drive aan te wenden om onze sector door
drie uitdagende transities te helpen. Duurzaamheid,
digitalisering en de war for talent worden immers hete
hangijzers niet enkel voor de betonindustrie, maar ook
voor de volledige maatschappij.”
Met zijn achtergrond en jarenlange ervaring bij InterBeton, staat de passie van De Maeyer voor de sector
van stortklaar beton buiten kijf. Hij zal die de komende
jaren aanwenden om als nieuwe voorzitter mee de koers
uit te zetten van FEDBETON. “We hebben bijzonder
moeilijke tijden achter de rug. Corona heeft het ons als
federatie niet eenvoudig gemaakt om het contact met
onze leden te behouden. Ik zie het als mijn missie om
in mijn eerste jaar werk te maken van de netwerkfunctie
die we vervullen. Zodat iedereen zich weer betrokken
kan voelen en spontaan de weg vindt naar ons wanneer
er vragen zijn.”

KOPLOPERS IN BETONTECHNOLOGIE
FEDBETON zet al sinds haar oprichting in op de opbouw
en uitwisseling van kennis en knowhow. “Beton is
misschien geen spiksplinternieuw product. Maar onze
sector doet veel meer dan zomaar wat ingrediënten bij
elkaar gooien. Onze leden zorgen voor innovatie, gespecialiseerde recepten voor specifieke toepassingen en
staan ook garant voor een uitgebreide dienstverlening.

Qua betontechnologie behoren we echt tot de koplopers van Europa. Het is die expertise die we op korte
termijn zullen moeten aanspreken om ons doorheen de
maatschappelijke transities te helpen.”

VERDUURZAMING
Voorop daarin staat duurzaamheid. “Onze grondstoffen
van toeleveranciers worden geproduceerd in energieintensieve processen en de logistieke keten staat
enorm onder druk omwille van de brandstofprijzen.
We zullen dan ook met alle stakeholders rond de tafel
moeten zitten om te zien hoe we onze sector kunnen
verduurzamen. Naar energiezuiniger produceren, naar
implementatie van innovatieve technieken om CO2 te
minderen, naar recycleerbaarheid, naar een groenere
logistiek. Beton is na water de meest gebruikte grondstof ter wereld en perfect recycleerbaar. We hebben dus
als sector, samen met de overheden, een verantwoordelijkheid om mee de bakens te verzetten.”

HOE WINNEN WE 'THE-WAR-FOR-TALENT'?
Een tweede uitdaging wordt digitalisering. “Door te
digitaliseren kunnen we stappen zetten in die verduurzaming en vereenvoudiging van processen, maar eveneens op vlak van kwaliteit en kwaliteitsborging. We
willen onze leden ook daarin begeleiden.” Een derde
belangrijke transitie wordt de war for talent. “Geschikt
personeel vinden wordt een enorme uitdaging in de
toekomst en dat op alle niveaus voor alle maatschappelijke sectoren. We moeten jongeren daarom weer
overtuigen van de waarde de beton-sector, ze charmeren
om aan de slag te gaan in deze lokale, duurzame en
digitale sector.”
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FEDBETON: RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur telde op de, omwille van Corona, weerom digitaal gehouden, Algemene Vergadering van 22 April
2021 een totaal van 15 Bestuurders, het volgens de statuten van FEDBETON maximum aantal Bestuurders dewelke kunnen
zetelen in de Raad van Bestuur.
Dit jaar 2021 was tevens een ‘speciaal’ jaar daar de reeds 6 jaar zetelende Voorzitter Marc Jonckheere (twee termijnen van
3 jaar dewelke statutair het maximum zijn voor een FEDBETON-Voorzitter) werd vervangen door de nieuwe Voorzitter Geert
De Maeyer. Beide heren komen in dit verslag uitgebreid aan het woord.
Marc Jonckheere die tevens ontslag nam uit de Raad van Bestuur werd vervangen door Johan Baeten. Gert Decorte heeft
later op het jaar ontslag genomen daar hij niet langer in dienst was bij één van de leden.
Elke provincie is door de aanwezige Bestuurders vertegenwoordigd in het, na de Algemene Vergadering, meest belangrijk
beslissingsorgaan van FEDBETON. Elke Bestuurder heeft een mandaat van 3 jaar, en kan na afloop van die periode zich
opnieuw kandidaat kan stellen voor een nieuw mandaat van drie jaar.
De Raad van Bestuur hield ondanks de ook
in 2021 geldende Corona-maatregelen zeven
vergaderingen, meer dan de helft (4 stuks) via het
reeds goed ingeburgerde digitale kanaal zijnde
videomeetings. Desalniettemin werden alle uit te
voeren taken zorgvuldig en in een constructieve
sfeer besproken, bediscussieerd en uitgevoerd.
Het organiseren van de verder in dit Jaarverslag
beschreven verschillende technische Commissies,
het nog meer uitrollen van de rol van de digitalisering, de nodige info brengen en publiceren voor
alle leden, alsook de informatie naar aanleiding
van de in 2021 nog steeds geldende Covid-maat-
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regelen, de technische adviezen voor de betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars verder
uitrollen, het bijwonen en actief meewerken aan
de desbetreffende werkgroepen, de verdediging
van de belangen van de leden, het verzamelen
van interessant en correct cijfermateriaal, de
verdere ontwikkeling van technische dossiers
zoals transport en certificatie, het verder ontwikkelen en introduceren van het CSC-verhaal, de
ondersteuning alsook vereenvoudiging-in-gebruik
naar de leden voor wat betreft Checkin@work,
alle onderwerpen kwamen aan bod en werden
daarna verder uitgedragen naar iedereen die het
aanbelangt.

Raad van Bestuur tot Technische Commissies ,
Werkgroepen en andere Regio-Meetings & Raden
zo belangrijk voor het goed functioneren van de
Federatie alsook voor de verdere uitbouw van het
ledenbestand in zijn totaliteit.

Raad van Bestuur
Beirens Thierry
De Backker Herman
De Brabandere Pieter
De Maeyer Geert
De Rycke Koen
Decorte Gert
D’hoore Herman

De vele vertegenwoordigingen in verschillende
andere verenigingen, certificatie-instellingen
en andere Federaties, als daar zijn ERMCO (de
Europese Federatie), Copro, Be-Cert, Seco, Benor,
CRIC-OCCN, FABA, WTCB, InfoBeton, en anderen

Firma
VAN AKELYEN
READY BETON
DE BRABANDERE
INTER-BETON
DE RYCKE GEBROEDERS
FAMENNE BETONS
INTER-BETON

maken het werkbeeld compleet. De sterkte van
een Federatie wordt bepaald door de leden zelf,
en daarom behoeft FEDBETON alle steun om
zodoende de belangen van onze mooie sector te
behartigen en te verdedigen.

Foucart Marie-Sophie
Jonckheere Marc
Lejeune Guy
Matterne Victor
Mesdagh Frank
Michel Vincent
Pochet Alain
Vertongen Emile
		

CCB
AC MATERIALS
INTER-BETON
C-MIX
ETRAC
HOLCIM BELGIE
GNB
TRANSPORTBETON
DE BEUCKELAER

Tevens allemaal onderwerpen die constant verder
lopen, verder evolueren, en constant moeten
worden opgevolgd, en dit van de Raad van
Bestuur naar de verschillende Commissies en
werkgroepen, en omgekeerd.
En dan is er natuurlijk de zeer belangrijke
opdracht zijnde de systematische opvolging van
de financiële toestand van de federatie alsook
de jaarlijkse uitwerking van de Begroting. De
benodigde middelen haalt FEDBETON daarvoor
uit lidgelden, bijdragen, partnerships en inkomsten afkomstig uit technisch advies. Daarom is
de medewerking van àlle leden, gaande van de

Thierry Beirens

Herman De Backker

Pieter De Brabandere

Geert De Maeyer

Koen De Rycke

Gert Decorte

Herman D’hoore

Marie-Sophie Foucart

Marc Jonckheere

Guy Lejeune

Victor Matterne

Frank Mesdagh

Alain Pochet

Emile Vertongen

Vincent Michel
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ECOTECH COMMISSIE
De Ecotech commissie buigt zich over lopende technische dossiers of komt samen om een antwoord te bieden bij acutere
technische vragen. In 2021 vergaderde de commissie als naar gewoonte 5 keer, waarvan slechts één vergadering “in het
echt”; de overige vergaderingen gingen door “achter de schermen”.
De commissie bestaat uit een bonte mengeling
van enthousiaste betontechnologen en bedrijfsleiders en was in 2021 als volgt samengesteld:
Marc Jonckheere, Peter De Vylder, Bert De Schrijver, Emile Vertongen, Eric Fosseur, Johan Baeten,
Thierry Beirens, Pieter De Brabandere, Gert
Decorte, Jan Van Bottenburg, Pascal Kesters, Tom
Vermeersch, Claude Ployaert , Renald Cattie, Koen
De Rycke, Kurt Roodhooft, Thomas Van Hoye

teksten door het bestuurscomité, werd de deadline niet gehaald. Het nieuwe objectief is het in
voege treden van de nieuwe versie op 1.01.2023.
In het kader van de evolutie van de TRA 550 werd
een overleg georganiseerd met enkele aannemers,
om toelichting te geven en feedback te krijgen,
specifiek in verband met de regels rond het
behoud van de consistentie en de richtwaarden
voor de consistentie.

Hierna leest u een greep uit de onderwerpen die in
het bijzondere jaar 2021 speciale aandacht kregen.

NORMALISATIECOMMISSIE E104

BESTUURSCOMITÉ BETON
U weet dat Fedbeton de belangen van haar leden
verdedigt binnen het bestuurscomité beton. Dit is
het overlegorgaan dat in de schoot van Be-Cert de
Benor-certificatie van stortklaar beton opvolgt. Ook
voor de andere sectoren (cement, granulaten, hulpstoffen, …) bestaan dergelijke comités. Hierin zijn
telkens de verschillende stakeholders van de sector
vertegenwoordigd, die volgens een consensusmodel
trachten de certificatie in goede banen te leiden.
De voortdurende opvolging en evolutie van de
toepassingsreglementen is een van de belangrijke
taken. Ook afgelopen jaar hebben we verder
gewerkt aan de nieuwe versie van de TRA 550, de
versie 5.0. Vorig jaar rapporteerden we hierover
dat de intentie er was om in de loop van 2021
tot een finaal akkoord met de andere gesprekspartners te komen, zodat de nieuwe versie op
1.01.2022 van toepassing zou kunnen worden.
Maar in de zomerperiode bleek het water nog te
diep. Rekening houdend met de tijd nodig voor
vertalingen en de officiële goedkeuring van de

Hoewel pas in juli 2018 de huidige versie van
de NBN B15-001 gepubliceerd werd, is in het
najaar van 2020 in de schoot van de normalisatiecommissie E104 een werkgroep gestart om
de volgende versie voor te bereiden. Fedbeton
neemt actief deel aan deze werkzaamheden en
verdedigt de belangen van de sector. In januari
2022 werd er uiteindelijk consensus bereikt over
de teksten. De bijkomende eisen met betrekking
tot het controleren van de homogene verdeling
van staalvezels in vers beton waren een heikel
punt. We verwachten dat de nieuwe norm begin
2023 in voege zal treden.
De prNBN B15-105 legt de regels vast die moeten
gevolgd worden voor de evaluatie en attestering
van de gebruiksgeschiktheid van inerte grondstoffen voor beton. Dit naar analogie met de NBN
B15-100, die een gelijkaardige referentiemethode
beschrijft, maar dan voor cementen en toevoegsels.

WTCB BETON APP
We hebben onze bereidwillige medewerking
verleend aan het initiatief van WTCB voor de
ontwikkeling van een applicatie, die voorschrij-

WERFMELDING &
WERFREGISTRATIE – ARTIKEL 30BIS
De Wet op de Werfmelding en Werfregistratie, sinds 01/04/2019 actief voor de betonproducenten en de betonleveranciers
– de hoofdaannemer meldt zijn betonproducent die op zijn beurt zijn mensen registreert via Checkin@work, ongeacht een werk
in onroerende staat of niet – is ondertussen reeds goed ingeburgerd.
Voorafgaand aan de start op de werf dient de hoofdaannemer in het kader
van Art.30bis zijn betonleverancier met al zijn onderaannemers mee op te
nemen in zijn werfmelding.

vers en gebruikers moet helpen bij de specificatie van het juiste betontype in functie van
de toepassing. Deze app is sinds midden 2021
operationeel en kan gratis gedownload worden
(betonapp.wtcb.be).

GEBRUIKERSGROEP REINFORCE
Het project Reinforce bestudeert scheurvorming
in beton en meer in het bijzonder de minimum
wapening die nodig is om verhinderde krimp en
thermische vervormingen te kunnen opvangen.
Naast Fedbeton als organisatie zijn er ook enkele
van onze leden die hieraan als bedrijf hun medewerking verlenen. Het project loopt tot april 2022
en we zijn benieuwd naar de resultaten !

SLOTEVENT CIRCULAR CONCRETE
In ons vorig activiteitenrapport brachten we
verslag uit over Circular Concrete. Een onderzoeksproject, onder leiding van het WTCB en
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De
onderzoeksresultaten werden bekendgemaakt
tijdens het slotevent op 29.04.2021, dat door
de gekend omstandigheden digitaal moest
doorgaan. Op de webiste www.circular-concrete.
be kunnen de verschillende onderzoeksrapporten
gedownload worden.

VORSTSCHADE AAN BUITENVLOEREN
Na de strenge winterperiode van februari 2021
werden heel wat leden geconfronteerd met schadegevallen aan betonnen buitenverhardingen.
Gedurende een week kwam het kwik toen ook
overdag niet boven het vriespunt en deze periode
werd dan nog eens voorafgegaan door uitzonderlijk veel neerslag.
Zelfs beton van enkele jaren oud dat aan alle
kwaliteitseisen voldeed (C35/45 - EE4) bleek toch
oppervlakte schade te vertonen. Stortklaar beton
is en blijft nu eenmaal een half fabricaat waarvan
de verwerking en de uitvoeringsomstandigheden
even belangrijk zijn als de intrinsieke kwaliteit van
het beton op zich.

De betonproducent moet voor alle werken groter dan 500.000 euro al zijn
werknemers alsook zijn onderaannemers die de levering van het stortklaar
beton verzorgen registreren via de aanwezigheidsregistratie op het kanaal
Checkin@work.
Het blijft echter steeds de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer om
de betonleverancier te informeren of dat op de desbetreffende werf aanwezigheidsregistratie dient te gebeuren. Langs de andere kant moet diezelfde
hoofdaannemer controleren opdat de betonleverancier zijn registratieplicht
correct uitvoert.

van de RSZ in verschillende meetings een voor de leden van FEDBETON
makkelijk werkbare situatie geschapen.
Elk lid van FEDBETON kan in ‘zijn’ lijst, volgens een door de RSZ opgegeven
canvas, al zijn onderaannemers, zowel verhuurbedrijven als zelfstandigen,
opgeven. Bij de opstart zal FEDBETON al deze lijsten op vastgestelde tijdstippen verzamelen en doorsturen naar de RSZ.
Na verloop van tijd zal dit geheel automatisch via de elektronische weg
worden uitgerold. De bedoeling is tevens dat de betonproducent als
dusdanig op vaste vooraf afgesproken tijdstippen ‘zijn’ lijst kan updaten om
zodoende volledig in orde te wezen.

Een goed correct contract is en blijft zeer belangrijk!

Hierdoor ontstaat er een systeem dewelke er voor zorgt dat bij de werfmelding door de hoofdaannemer automatisch de hele lijst van onderaannemers
van de desbetreffende betoncentrale mee wordt opgenomen.

Om alle communicatiestoornissen dito meldingsproblemen op te lossen, nog
beter, te vermijden, heeft FEDBETON inventief en intensief met de mensen

FEDBETON zal ook hier een belangrijke actieve rol blijven spelen om
zodoende de belangen van zijn leden te behartigen en te verdedigen.

MARKETING EN COMMUNICATIE COMMISSIE
De commissie marketing en communicatie werd in 2020 in het leven geroepen en kwam in 2021 op kruissnelheid.
De drijvende kracht en voorzitter van deze werkgroep was ook afgelopen jaar Thierry Beirens. Verder zetelen
hierin Vincent Michel, Herman De Backker, Theo Servaes, Peter De Vylder en Bert De Schrijver.
Onder impuls van deze commissie is Fedbeton nadrukkelijker aanwezig op een aantal sociale media. We beschikken over heel wat interessant materiaal dat de moeite waard is om zowel met onze leden als met andere
stakeholders over te communiceren. Ook actuele thema’s worden via deze kanalen wereldkundig gemaakt.
Deze acties verhogen sowieso ook de visibiliteit van Fedbeton in het digitale landschap.
Op deze manier treden we in dialoog met een aantal specifieke doelgroepen. Het laat ons toe onze boodschappen op maat van deze doelgroepen af te stemmen.
Fedbeton kent intussen aardig wat volgers op de verschillende platformen en
deze aantallen blijven nog toenenemen.

LinkedIn :
Facebook :
Instagram :
Website :

1018 volgers
685 volgers
214 volgers
10.300 bezoekers

Volg onze pagina’s en aarzel niet onze berichten te delen!

10

11

DE COMMISSIE EXPLOITATIE & DE
SOCIALE COMMISSIE
Op verzoek van een groot aantal leden van deze twee Commissies werd er in 2020 reeds besloten om ze op dezelfde dag,
onmiddellijk na mekaar, te laten vergaderen. Time management is vandaag, nog meer dan gisteren, het codewoord wil men
nog commissies kunnen bemannen. Voor de commissieleden is een vergadering in Brussel een uitdaging – niet alleen omwille
van de verplaatsing die vaak met zich brengt dat men tussen twee files door moet laveren – maar ook omwille van het feit dat
het de zoveelste taak is waarmee de job extra stoffering krijgt.
Straks moeten we ons nog gelukkig gaan prijzen dat Corona de scepter zwaaide en het merendeel van de vergaderingen in
2021 via Teams zijn doorgegaan. Er werd vergaderd op 24 februari, 27 april, 30 juni, 29 september en 24 november ’21; in
februari en april uit noodzaak online en in november ook online maar dan eerder uit praktische overwegingen.
Vanaf 30 juni nam Dhr. Vincent Michel de Voorzittersfakkel over van Dhr. Geert De Maeyer die op de Algemene Vergadering
tot Voorzitter van FEDBETON was verkozen door zijn collega-Bestuurders.
Commissieleden :
Mevr. Marie-Sophie Foucart. Dhrn. Geert De
Maeyer, Vincent Michel, Frank Mesdagh, Omer
Maes, François Van Gaeveren, Emile Vertongen,
Thierry Beirens, Herman De Backker, Eric Molkens,
Jean-François Michielssen (tot 30 april), Pieter De
Brabandere, Aurélien Piedfort, Tom Van Bergen,
Jef Van Baelen, Philippe Trinon.
Ter ondersteuning : Dhrn. Peter De Vylder, Bert
De Schrijver en Theo Servaes.

’22 een kleine herinnering zou gestuurd worden
aan de deelnemende leden zodanig dat zij hun
aanpassingen zouden invoeren op de site van
de RSZ met als doelstelling dat die op 1 april
’22 dan de nieuwe geüpdatete stand zou weerspiegelen.

DE SOCIALE COMMISSIE

OPLEIDINGEN BETONMIXER CHAUFFEUR
EN BETONPOMP BEDIENAAR

CHECKIN@WORK
In 2020 begon de RSZ met haar activiteiten om
een elektronisch platform (met een gebruiksvriendelijke interface) op te maken waarop de leden
van FEDBETON hun onderaannemers konden
aanmelden. Die werkzaamheden verliepen traag
met tot gevolg dat FEDBETON ook in 2021 bleef
functioneren als doorgeefluik tussen de aangesloten producenten (die daar gebruik wensten van te
maken) en de RSZ. De modus operandi was dus
het verzamelen van de individuele Excell-sheets bij
de leden en ze doorgeven aan de RSZ, conform de
door iedereen gekende afspraken.
Op 16 en 23 november ’21 organiseerde FEDBETON in nauwe samenwerking met de RSZ een
webinar voor de respectievelijk Nederlandstalige
en Franstalige leden om de stand van zaken en
toekomstige werkmethode inhoudelijk toe te
lichten.
Zo werd bepaald dat FEDBETON tot einde
maart ’22 de tot dan toegepaste methode nog
zou verderzetten en dat in de loop van maart
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Het is zo dat producenten die nog niet deelnemen nog steeds kunnen aansluiten en toch
gebruik maken van deze gebruiksvriendelijke
werkwijze.

De opleidingen konden in 2021 doorgaan maar er
was zeker nog steeds de vereiste alertheid nodig om
niet besmet te worden met het Covid-19 virus. Het
toepassen van de veiligheidsvoorschriften (masker,
handhygiëne, afstand houden en goede ventilatie
van de leslokalen) was nog steeds in grote mate
van toepassing bij de georganiseerde sessies.
De samenwerking met Tecno-Bouw, die vanaf
2020 was aangegaan, kende in 2021 een excellente verderzetting. De sessies werden georganiseerd in Geel, Kortrijk en Sint-Niklaas. Omwille van
optimalisering van de bezetting werden uitzonderlijk twee sessies samengevoegd.
In Wallonië heeft FOREM haar territorium opgesplitst in twee delen die apart functioneren; elk
met hun eigen kalender en eigen lesgever wiens
actie radius beperkt is tot hetzij “West” (Doornik – Bergen – Nijvel – Charleroi), hetzij “Oost”
(Dinant – Grâce-Hollogne – Libramont). Dit heeft
tot gevolg dat er voor bepaalde lessen via een
openbare aanbesteding externe lesgevers moeten
worden gezocht.

In grote lijnen mag gesteld worden dat de opleidingen (basis en refresh) bij de verschillende loketten
relatief goed verliepen. Toch zijn de zaken niet één
op één met elkaar te vergelijken. Elk loket heeft
zijn ‘eigen’ leslokalen met de capaciteit ervan
(Covid was een bepalende factor in dat opzicht
in Wallonië). Een rode draad over de jaren heen
blijft dat het inschatten van de behoefte van de
sector een moeilijke zaak is en dat op een bepaald
ogenblik de loketten, teneinde toch hun sessies
in de kalender te zetten van de lesgevers en de
lokalen te reserveren, een inschatting moeten
maken. Soms volstaat de capaciteit niet die voorzien wordt in een bepaald opleidingscentrum van
een bepaald loket.
Dit kan enkel ondervangen worden indien de
sector zeer accuraat en geruime tijd op voorhand
(minstens 6 maanden) zou kunnen aangeven wat
zijn behoeftes zijn in een bepaalde regio en met
onderscheid tussen basiscursus en refreshcursus
en dit voor elk van de statuten (3 statuten voor de
BMC en 2 statuten voor de BPB).
Wetende dat de werkgevers in eerste instantie
producenten zijn en zeker de werven die ze
afsloten moeten kunnen bedienen, is het snel
duidelijk dat dergelijke informatie niet lang op
voorhand door hen in kaart gebracht kan worden;
het is zeker niet de 1ste prioriteit. Maar dit heeft
dan wel tot gevolg dat de loketten – die wel snel
moeten schakelen vermits ze zalen moeten reserveren en hun lesgevers ook nog andere opleidingen moeten geven – een stap in het onbekende
zetten; uiteraard met goede bedoelingen en
steeds verhopende dat het aanbod voldoende en
in de juiste proporties voor elk van de opleidingscentra bedacht werd.

WAT DOEN WE VOOR DE DUITSTALIGE
TAALGEMEENSCHAP ?
Voor de arbeiders van het PC 124 en de zelfstandigen, werkzaam in de Oostkantons, werden
middelen vrijgemaakt om al het didactisch materiaal te vertalen in het Duits. Dit betekent dat
deze mensen de lessen volgen in het Frans maar
dat ze wel, mits dit bij de inschrijving expliciet te
melden, een Duitstalige cursusboek krijgen en
ook in het Duits vertaalde examenvragen dienen
te beantwoorden.
Dat dit een aardige duit gekost heeft is vanzelfsprekend….doch de middelen daartoe vinden
niet zo. Het gaat om de basiscursus en de
refreshcursus van én de betonmixer chauffeur én
de betonpomp bedienaar.
En blijkbaar volstaat dit nog niet. Hoe langer
hoe meer zijn er meer kandidaten om de handen
aan de ploeg te slaan in onze sector die geen
enkele van onze 3 landstalen spreken. Er wordt
overwogen om een laatste inspanning te doen en
alles ook nog in het Engels te vertalen. Maar het
is niet zeker dat die kandidaat werknemers deze
wereldtaal spreken en beheersen; de toekomst zal
dat moeten uitwijzen.
Na de zomerbouwvakantie van ’21 is er ook
aangevangen met de herziening van de syllabus
van de betonmixer chauffeur. Dit loopt verder
in 2022. Pittig detail….alle wijzigingen moeten
doorgetrokken worden in de power points en de
vragenlijsten voor de testen én in de vertaling
naar het Frans én het Duits.

DE COMMISSIE EXPLOITATIE
COVID-19
De pandemie bleef – misschien niet direct in onze
sector – maar zeker in de samenleving een blijvende
onzekerheid bij de mensen teweegbrengen. De golf
die na het Bouwverlof 2021 aanving was door de
virologen ruimschoots op tijd aangekondigd en niettegenstaande haalde ze niet eerder geziene pieken;
alsof we niet geleerd hadden tot wat het virus in
staat is. De politici hadden echter het grootste deel
van hun pijlen, die ze in de Schatkist hadden liggen,
al verschoten bij de vorige golven; dus de economie
moest blijven draaien; terug verplicht thuiswerk en
boodschappen doen met mondmasker. De bouwsector bleef actief al was er een lichte terugval van het
aantal werven die opstartten.

STATISTIEKEN
Ook in 2021 deed FEDBETON een rondvraag bij
onze leden-producenten naar de statistieken van
hun firma. Het gaat daarbij zowel over algemene
gegevens van de productie, het wagenpark,
enkele courante specificiteiten van het beton
zelf, als van de arbeidsongevallen. Daarmee
kan FEDBETON voor België haar medewerking
verlenen aan dezelfde enquête van ERMCO, onze
Europese Federatie van het stortklaar beton. (zie
punt Statistieken Sector pag. 49).

MERCURIALEN

WAT IS DE STAND VAN ZAKEN
IN DE SECTOR ?

In 2021 kwam het dossier van de Mercurialen op
kruissnelheid. In het najaar ’20 werd er in de vijf
regio’s door de zaakvoerders van de producenten
overlegd welke modus operandi best kon worden
toegepast om via enquêtes tot een degelijke
evaluatie van de evolutie van een gemiddelde
cementprijs te kunnen komen.

Sinds de lessen aanvingen in 2005 zijn er inmiddels ca. 3 000 BMC-attesten uitgeschreven. Ca.
500 betonpomp bedienaars ontvingen een attest
sinds hun opleidingen aanvingen in 2013. Indrukwekkende cijfers waarop iedereen, die er over al
die jaren aan mee heeft gewerkt, zonder blozen
trots mag zijn.

In 2021 ging dit volop – volgens het voorziene
schema – door. Het programma, dat inmiddels
loopt, voorziet in 6 rondvragen bij de producenten
naar de prijs van de drie meest courant gebruikte
cementsoorten (CEM III/A 32,5 LA, CEM III/A
42,5 LA, CEM I 52,5 N).

Het uitvoeren van de rondvraag werd door FEDBETON toevertrouwd aan een extern en compleet
onafhankelijk boekhoudkantoor Fidum dat de
cementprijzen – met respect voor alle vertrouwelijkheid – opvraagt en ze consolideert tot één
cementindex die aan de Mercurialencommissie
wordt meegedeeld.
Het boekhoudkantoor Fidum heeft, om de
vertrouwelijkheid te garanderen, aan de deelnemende firma’s haar confidentialiteitsclausule, de
raamovereenkomst en een opgaveformulier doorgestuurd. Vele aangesloten producenten nemen
deel aan de enquêtes.
Op het ogenblik dat dit Activiteitenverslag ter
perse gaat, stelt men vast dat de volatiliteit van
vele bouwmaterialen zeer groot is geworden. Er
wordt dan ook in vraag gesteld of het niet wenselijk zou zijn om de frequentie van de enquêtes
op te drijven en deze op maandelijkse basis te
organiseren. Dit zou cijfers opleveren die minder
oud zijn…per slot van rekening zullen ze sowieso
altijd 2 maanden oud zijn, voor ze gepubliceerd
worden. Deze nieuwe benadering dient nog te
worden voorgelegd aan de FOD Economie.

PREVENTIE EN VEILIGHEID
De kubel en de betonpomp
Langs om meer worden er vragen gesteld bij de
veiligheid die aan de orde is bij het manipuleren
van de kubel door de betonmixer chauffeur evenals het terugpompen van beton in de betonmixer.
Als dit laatste niet toegestaan is stelt zich uiteraard de vraag wat er met het beton, dat zich in de
giek bevindt, moet gebeuren; gezien er zich een
groot volume beton kan bevinden in de giek van
de grote betonpompen en de betonbak te klein
is om dat op te vangen, stelt zich manifest een
probleem op die werven die er ook niet op voorzien zijn om dat beton ergens te storten. FEDBETON buigt zich momenteel over dit probleem.
Voor wat het manipuleren van de kubel betreft
werkt FEDBETON momenteel aan een preventiefiche; let wel : het aanpakken van de kubel om
hem te vullen aan de schuif en terugkubelen in de
betonmixer zijn twee verschillende dingen.
De dode-hoek-spiegel
Een cluster van enkele Lierse scholen hebben hun
jaarlijks initiatief, om enkele dagen rond verkeersveiligheid te organiseren, op 27-28 en 29 september ’21 nogmaals herhaald. Het werd opnieuw
gesteund door de 3 leden van FEDBETON, die
door de scholen zelf werden gecontacteerd.
FEDBETON en haar leden was daar bij aanwezig
(zie foto’s) en dank zij de goede connecties van
één van onze leden haalde het zelfs het nieuws
op een lokale zender. >
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De leerlingen kregen in het klaslokaal vooreerst
een kort overzicht van de wetgeving en de elementen waaraan ze aandacht dienen te besteden
wanneer ze zich in het verkeer en in de nabijheid
van een vrachtwagen begeven. Daarna werd
die kennis dan in de praktijk toegelicht op de
speelplaats rond de vrachtwagen en in de cabine
van de bestuurder. De leerlingen worden actief
betrokken bij het aanbrengen van de zelfklevers
aan beide zijden van de cabine; een symboliek die
kan tellen…zij geven aan dat ze het van belang
vinden dat er met de zwakke weggebruikers
rekening wordt gehouden – en de producenten
bevestigen ermee dat de zwakke weggebruikers al
hun aandacht krijgt.
FEDBETON heeft ondertussen zelfklevers laten
maken. Deze werden ook reeds ter beschikking
gesteld van de aangesloten producenten, de
verhuurbedrijven met personeel en de zelfstandigen.
(Zie pag. 35).
In 2022 gaan we een stap verder met de acties.
Of beter gezegd, dezelfde acties worden uitgebreid naar andere scholen. Er zijn reeds goede
contacten met de scholengemeenschap in het
Waasland om gelijkaardige veiligheidsdagen
te organiseren. Het meest gepaste momentum
lijkt toch de aanvang van het schooljaar te zijn
– het moment dat de leerlingen terug hun plaats
zoeken in het drukke verkeer; de dagelijkse weg
naar de school is nu eenmaal niet noodzakelijk de
weg die ze in de vakantie regelmatig gebruiken …
wellicht integendeel.
FEDBETON heeft een mooie poster (80 x 50
cm) die ze ter beschikking stelt van de scholen
in aanloop naar de bij hen te voeren campagne.
Bovendien bestaat er daarvoor voor de leerlingen
ook een PDF die op A4 afgeprint kan worden.

LOGISTIEK
Charter werftransport
De ingezette strategie van de steden en gemeenten, om de schoolomgevingen veiliger te maken
voor de leerlingen, gaat gestaag verder. In Vlaanderen zijn er momenteel 94 steden en gemeenten die een “Charter Werftransport” toepassen
waarmee een rijverbod bevestigd is in de nabije
omgeving van de scholen kort voordat ze starten
met de lessen en nadat deze afgerond werden; dit
in samenspraak met de Confederatie, Bouwunie
en FEMA.
(https://charterwerftransport.be)
Rij- en Rusttijden en Tachograaf - Europese
verordening
Op 15 juli 2020 hebben de Europese Commissie
en de Europese Raad beslissingen (Verordening
1054/2020) genomen over de rij- en rusttijden en
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de tachograaf. Die genomen beslissingen werden
gepubliceerd in het Europees Publicatieblad L249
op 31 juli 2020.
De Europese beslissingen van 15 juli omvatten
aanpassingen aan o.a. Art 13 van de Verordening 561/2006 : er werd namelijk een Punt
“r” (“voertuigen die worden gebruikt voor de
levering van stortklaar beton”) toegevoegd aan
de lijst van voertuigen waarvoor elke Lidstaat –
indien hij dat opportuun acht – in zekere mate
afwijkingen KAN voorzien in zijn eigen nationale
wetgeving.
De FOD Mobiliteit heeft nog steeds zijn beslissing
niet meegedeeld.
Voor zover we weten via onze Europese Federatie
ERMCO en haar leden, zijn de andere Europese stortklaar beton federaties in hun land ook op oppositie
en hinderpalen gestoten en is er tot op heden dus
nergens werk gemaakt van de toepassing.
Leveringen vanop de openbare weg
Als maar vaker komt aan het licht dat er vergeten
wordt een vergunning aan te vragen voor het
stationeren van de betonmixer (betonpomp) als
de levering vanop de openbare weg dient door
te gaan. Deze verplichting ligt bij de aannemer
doch deze besteedt niet altijd aandacht daaraan
met alle gevolgen van dien als er toevallig een
politiepatrouille voorbij komt die opdracht geeft
de activiteiten onmiddellijk stop te zetten en tot
het uitschrijven van een proces-verbaal overgaat.
Het beton dat zich nog in de mixer/pomp bevindt
moet dan retour naar de betoncentrale.
Dit onderwerp is nochtans een aandachtspunt
dat is opgesomd in het Charter FEDBETON-FABA.

SHORTFLASHES – DOCUMENTATIE –
ZELFKLEVERS
FEDBETON heeft de inspanning van de shortflashes verder gezet in 2021. Het is evident dat
dergelijke flashes het best geschikte medium zijn
om alle leden gevat te informeren over de meest
uiteenlopende onderwerpen.
In het najaar ’21 stuurde FEDBETON nogmaals
een volledige reeks van de veiligheidsposters,
die in 2011 werden ontwikkeld, naar de ledenbetonproducenten. Daarin worden de onveilige
situaties, die zich kunnen voordoen in de
betoncentrale, op de weg en op de werf, op een
satirische wijze gehekeld. Het is uiteraard de
bedoeling dat de betonproducenten die posters
op een goed zichtbare plaats tonen; bv. aan het
loket waar de betonmixer chauffeurs langskomen om hun leveringsbon op te halen voor ze
naar de werf vertrekken. Hoe meer medewerkers

de posters kunnen zien, hoe beter de penetratie
zal zijn van de boodschap dat er overal op elk
moment van de dag wel een gevaar in een klein
hoekje zit. De aandacht van de medewerkers
mag dus niet verslappen; gewenning aan situaties is wellicht een zeer onderschat element in
het geheel.
De laatste tijd doen er zich op de werven terug
meer incidenten voor met betonpompen; niettegenstaande het bestaan van een LMRA-fiche die
reeds jaren terug door FEDBETON werd opgesteld.
De vraag is dan ook of deze fiche wel degelijk
wordt gebruikt voor een pomping wordt opgestart
op de werf….ELKE WERF.
Safety Flashes
Elke dag gebeuren er incidenten in de betoncentrale, op weg naar de werf, op de werf zelf. Klemming van vingers tussen de ladder achteraan de
betonmixer, kwetsuren aan onderste ledematen
zoals verstuikingen bv. ten gevolge van een val
of een sprong van de betonmixer of betonpomp,
verwondingen opgelopen bij het aanpakken van
de kubel, en dergelijke meer. FEDBETON gaat
opnieuw werk maken van de Safety Flashes om
alle medewerkers voor dit alles te sensibiliseren en
vooral te voorkomen dat die serie van incidenten
zich verder kan zetten.

TERUGBLIK:
MARC JONCKHEERE 6-JAAR VOORZITTER
“Leden en stakeholders blijven inspireren”
Zes jaar geleden nam Marc Jonckheere de handschoen op om in de hoedanigheid van voorzitter de federatie FEDBETON
verder te professionaliseren. Op 22 April '21 liet hij bijzonder stevige fundamenten achter voor zijn opvolger Geert De
Maeyer. Hij neemt in dit jaarverslag de sector van stortklaar beton nog een laatste keer mee voor een blik achterom en
vooruit.
“Toen ik de rol van voorzitter opnam, had ik het genoegen het eerste jaar in
tandem te kunnen werken met wijlen René Van den Broeck. Een monument,
met zijn jaren ervaring en technische bagage. Zijn wegvallen was een aderlating voor de federatie, maar we hebben gepoogd hem alle eer aan te doen
door ze sterker op te bouwen dan voorheen.” Jonckheere koos daarbij resoluut
de weg van de dialoog. Door nauw samen te werken met de FABA voor meer
draagkracht en slagvaardigheid, maar ook door de raad van bestuur, de werkgroepen, commissies en de regiowerking uit te breiden. “Om de federatie te
worden van iedereen die met passie elke dag bezig is met stortklaar beton.”

NIEUWE WIND
Het deed een nieuwe wind door de federatie waaien die voortaan drie taken
steeds strak voor ogen hield: het reactief en proactief verdedigen van de
belangen van haar leden, het meewerken aan de verdere professionalisering
van de sector en het inzetten op netwerken. “Met die optiek voor ogen
hebben we onze inspanningen gericht op drie werven. In eerste instantie
moest er een eerlijk speelveld komen tussen de verschillende paritaire
comités, zeg maar de eeuwige strijd tussen bouw en transport. Daarnaast
wilden we de certificatie van stortklaar beton verbeteren, door meer focus
te liggen op productkwaliteit dan op administratieve processen. Ten derde
moest de toegevoegde waarde van onze sector duidelijk worden. Onze leden
leveren meer dan alleen maar een product, ze leveren waardevolle diensten
die geapprecieerd worden door gebruikers en eindgebruikers. Dat moeten we
als federatie blijven onderstrepen.”

DUURZAAMHEID IN STORTKLAAR BETON
“Maar waar ik nog het meest trots op ben is dat we op de Belgische markt
de organisator zijn geworden van het label CSC of Concrete Sustainability
Council. Daarmee kunnen producenten van stortklaar beton aantonen hoe
ze bezig zijn met duurzaamheid en daar zichtbaarheid en ruchtbaarheid aan
geven. Dat zal immers het thema voor de komende jaren worden. Een thema
dat verder reikt dan logistiek maar ook vraagt om meer hergebruik van reeds
gebruikte grondstoffen en minder verspilling. Een transitie waar onze leden
goed gewapend voor staan door hun professionele aanpak en goede service.
Het is aan ons als federatie om ambitie te tonen om de Green Deal van
Europa waar te maken op het terrein.”

OPEN DEBATCULTUUR
Jonckheere laat niet na aan zijn opvolger en zijn federatie nog een laatste
advies mee te geven. “Hou vast aan de open debatcultuur die we hebben,
zonder daarbij aan duidelijkheid en daadkracht in te boeten. De strategie
moet altijd glashelder blijven voor iedereen. En zet in op originaliteit om die
boodschap over te brengen. We moeten als federatie onze leden en stakeholders altijd kunnen verrassen en inspireren.”
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Paul Portier

FEDBETON
'60-JAAR-DOOR-DE-JAREN-HEEN'
In dit artikel geven wij het woord aan onze negen ereleden en de voorzitter van het FEDBETON bestuur.
Hier zijn hun antwoorden op de drie vragen die wij hen stelden.

Bernard Thiebaut
Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
De Federatie heeft één bestuurder per provincie. En ik was de vertegenwoordiger voor Henegouwen. De vergaderingen en de sfeer waren positief en vriendelijk. Er waren geen taalproblemen. De betrekkingen met de presidenten
waren uitstekend. Ik herinner me met plezier de reizen en congressen in het buitenland.
Wat is u het meest bijgebleven?
Vriendelijkheid, vriendschap en ernst. Er waren geen bijzondere problemen. We hebben ideeën uitgewisseld en
veel van elkaar geleerd
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
Ik wens dat de federatie kan blijven bestaan en dat zij constructief blijft voor de leden.

Bruno Van Vlodorp
Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
Als bedrijfsleider was ik op zoek naar kwaliteit op alle gebieden. Wat voor mij belangrijk was, was om dit aan het
hele team over te brengen. Binnen de federatie verdedigen wij een topproduct, dat niet meer alleen aan de prijs
is onderworpen.
Wat is u het meest bijgebleven?
De ontmoetingen, de contacten. En ook, deze zoektocht naar kwaliteit. En bovendien gaf FEDBETON ons de kans
om opgeleid en geïnformeerd te worden, maar ook om de klanten te informeren zodat ze de juiste keuze kunnen
maken in functie van de toepassing. Als je geen deel uitmaakt van een vereniging als FEDBETON, heb je niet
dezelfde reflex.
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
FEDBETON moet steeds meer voet aan de grond krijgen in de bouwsector door zijn werknemers te blijven opleiden
en betrekken, om zijn kwaliteitsbeton tegen een redelijke prijs op te leggen. En het grote publiek ervan te overtuigen een beton van goede kwaliteit te kopen dat in overeenstemming is met het gebruik dat zij ervan maken.

Eddy Fostier
Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
Om representatief te zijn voor het beroep en niet een ontmoetingsplaats te zijn voor de bazen van multinationals,
was het nodig de KMO's van de sector rond de tafel te krijgen en gemeenschappelijke doelstellingen te vinden om
de toekomst van het beroep te verzekeren. En het merkimago van het betonproduct herstellen.
Wat is u het meest bijgebleven?
En wat zou u in uw hoedanigheid van oud-voorzitter aan de leden willen meedelen?
Houd passie voor het beroep. Het is een fysieke job, niet echt "sexy", en het biedt geen uitzonderlijke winstgevendheid. Het is een lokale baan, het menselijke aspect is belangrijk. De leden moeten gepassioneerd blijven en ervan
overtuigd zijn dat beton helemaal van deze tijd is omdat het kan bijdragen aan de toekomstige behoeften.
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
Ik denk dat FEDBETON de essentiële schakel moet zijn in de samenhang van het beroep. Het voortbestaan van het
beroep is nauw verbonden met het voortbestaan van FEDBETON. De firma’s moeten toetreden en de federatie de
nodige middelen geven om haar missies te kunnen volbrengen.
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Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
Gedurende mijn 20 jaar als bestuurder, heb ik voornamelijk kleine bedrijven vertegenwoordigd ten aanzien van
de grote groepen. De belangen zijn niet altijd dezelfde, maar wij zijn erin geslaagd een gemeenschappelijke basis
te vinden.
Wat is u het meest bijgebleven?
En wat zou u in uw hoedanigheid van oud-voorzitter aan de leden willen meedelen?
De totstandbrenging van professionalisme binnen de vereniging. In het begin leek het een beetje op een producersclub, we vonden het leuk elkaar te ontmoeten en samen iets te drinken. Daarna werd het menens. Met de
oprichting van comités en de ontwikkeling van lokale afdelingen.
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
Ik hoop dat de federatie naar iedereen zal blijven luisteren, dat zij zal blijven werken in het algemeen belang, maar
ook in het belang van iedereen afzonderlijk.

Jean Pierre Ottevaere
Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
In het begin was het de federatie van grote cementbedrijven. Mettertijd sloten steeds meer familiebedrijven en
bedrijven uit aanverwante sectoren zich bij de federatie aan. Samen zochten alle leden naar oplossingen voor de
problemen. Het was zeer verrijkend.
Wat is u het meest bijgebleven?
En wat zou u in uw hoedanigheid van oud-voorzitter aan de leden willen meedelen?
Het vinden van oplossingen voor problemen op een collegiale manier. Niet zijn eigen visie opdringen, maar
rekening houden met de belangen van de andere leden, zodat iedereen er baat bij heeft en kan deelnemen aan
de besluitvorming.
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
Ik hoop dat de federatie nog vele tientallen jaren een belangrijke speler in de bouwsector zal blijven. En bovenal
hoop ik dat zij de collegialiteit van haar leden zal handhaven.

Marc Jonckheere
Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
Het was leuk om collega's te ontmoeten met wie ik vóór mijn mandaat niet noodzakelijk veel contact had. En het
was opwindend om in het bestuur te kunnen bijdragen tot de voortgang op technisch, wetgevend en ander gebied.
Wat is u het meest bijgebleven?
En wat zou u in uw hoedanigheid van oud-voorzitter aan de leden willen meedelen?
Ik was zes jaar lang voorzitter. En ik ben er trots op dat wij onze eigen CAO voor de sector stortklaar beton hebben
kunnen afsluiten. Wij hebben gewerkt aan de profilering van onze sector en hebben ons beleid gebaseerd op
drie pijlers: de verdediging van de belangen van de sector, professionalisering door opleiding en certificaten, en
networking.
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
Ik wil dat FEDBETON bijdraagt tot de digitalisering van onze sector en een frisse en innovatieve kijk heeft op de
problemen en uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd. Laat ze pro-actief zijn en haar leden helpen
zich te vernieuwen.

Michel Kerkstoel
Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
Ik heb een grotere professionalisering van de federatie meegemaakt. Ik heb grote vooruitgang gezien op het
gebied van normen en kwaliteit. Ik heb er goede herinneringen aan. We waren vrienden en we hadden veel
respect voor elkaar.
Wat is u het meest bijgebleven?
En wat zou u in uw hoedanigheid van oud-voorzitter aan de leden willen meedelen?
Veel hing af van de voorzitter, van zijn vechtlust, van zijn vermogen om met de leden te discussiëren. In het begin
was de verstandhouding tussen bepaalde grote cementfabrikanten niet perfect. We moesten de situatie in de
juiste richting laten evolueren. En ik herinner me ook dat de Federatie een grote rol speelde tijdens de algemene
staking in de betoncentrales.
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
De Federatie staat voor een moeilijke periode, met de problematiek van de CO2-uitstoot en het milieu. De federatie
moet haar rol spelen en de uitdagingen aangaan.
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Tijdens haar 60-jarig bestaan ging de Federatie niet steeds door het leven als FEDBETON. Ze werd op 29 juni 1962
boven het doopbekken gehouden met de naam Beroepsvereniging voor Stortklaar Beton (BVSB) om dan anno 1995
de FSBP te worden (Federatie voor Stortklaar Beton). Deze afkorting werd dan in 2010 gewijzigd in FEDBETON (de
naam voluit bleef echter behouden).

Roger Wijckmans
Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
Het was een zeer opwindende periode. Als bestuurder moet je bepaalde richtingen volgen, wat in een andere
context niet mogelijk is. De beslissingen werden, in plenaire zitting, met een meerderheid van stemmen genomen.
Wat is u het meest bijgebleven?
En wat zou u in uw hoedanigheid van oud-voorzitter aan de leden willen meedelen?
We hebben zeer aangename momenten gehad. Zoals deelnemen aan de Europese ERMCO-congressen met een
kleine groep van een tiental leden en vergezeld van onze respectieve echtgenotes. Een subtiele mengeling van werk
en ontspanning. En ik was erg getroffen door het overlijden van René Van den Broeck.
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
Ik hoop dat ze haar taken nog lang kan blijven vervullen. Er zijn veel thema's aangekaart, maar de federatie levert
uitstekend werk.

Armand Daelemans
Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
Al snel werd mij het voorzitterschap van de raad van bestuur aangeboden. En mijn eerste doelstelling als voorzitter
was de federatie om te vormen tot een echte beroepsvereniging die de belangen van haar leden verdedigt. Dit was
geen gemakkelijke taak.
Wat is u het meest bijgebleven?
En wat zou u in uw hoedanigheid van oud-voorzitter aan de leden willen meedelen?
Ik herinner me de reizen naar het buitenland. En ook de nationale staking in de transportsector. Wat ik aan de
leden zou willen zeggen: alleen kun je niets bereiken. Maar samen met je collega's georganiseerd, kun je geweldige
prestaties leveren.
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
Het is goed om te zien dat oud-presidenten en ereleden nog regelmatig worden uitgenodigd. Ik hoop dat zij de
belangen van al haar leden eensgezind zal blijven verdedigen.

Geert De Maeyer
Hoe kijkt u terug op uw mandaat als bestuurder van FEDBETON?
Als huidige voorzitter, moet ik toegeven dat de covid-crisis het ons moeilijk heeft gemaakt. Het is nog steeds
beter om elkaar persoonlijk te kunnen ontmoeten. Digitalisering is een belangrijk thema en wij hebben niettemin
bepaalde dossiers afgerond.
Wat is u het meest bijgebleven?
En wat zou u in uw hoedanigheid van voorzitter aan de leden willen meedelen?
De interactie tussen de federatie en haar leden, het feit dat er veel vragen worden gesteld. Ik zou hen willen
zeggen dat zij de overgangsperiode moeten gebruiken om het imago van de sector te verbeteren, die nog steeds
als zeer conservatief wordt beschouwd, terwijl het tegendeel waar is. De innovaties bewijzen dit meer en meer.
Wat wenst u FEDBETON toe in de toekomst?
Onze leden door de overgang te loodsen, zodat de betonsector sterker staat. Het onderhouden van contacten,
zowel tussen leden onderling als met andere federaties. Hot topics zoals digitalisering, personeelstekort, duurzaamheid, enz. nauwlettend in het oog houden.
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Met de tabel hieronder willen we een overzicht geven van de levenslijn van de vereniging maar tegelijk hulde brengen
aan de Voorzitters van de vereniging die met volle overtuiging de ganse sector op sleeptouw namen.
JAAR

VOORZITTER

FIRMA

AV GEHOUDEN OP

AV GEHOUDEN TE

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Henri De Vel
Henri De Vel
Henri De Vel
Henri De Vel
Henri De Vel
Henri De Vel
Henri De Vel
Henri De Vel
Henri De Vel
Pierre Goossens
Pierre Goossens
Pierre Goossens
Pierre Goossens
Pierre Goossens
Pierre Goossens
Pierre Goossens
Jean Leper
Jean Leper
Jef Van Schuerbeek
Jef Van Schuerbeek
Jef Van Schuerbeek
Jef Van Schuerbeek
Charles Kesteleyn
Charles Kesteleyn
Charles Kesteleyn
Jozef Arnols
Jacques Devulder
Louis Fronville
Kamiel Van Melkebeke
Jacques Devulder
Armand Daelemans
Louis Fronville
Louis Fronville
Louis Fronville
André Lefebvre
André Lefebvre
Armand Daelemans
Armand Daelemans
Armand Daelemans
Armand Daelemans
Armand Daelemans
Armand Daelemans
Armand Daelemans
Eddy Fostier
Eddy Fostier
Eddy Fostier
Eddy Fostier
Eddy Fostier
Eddy Fostier
René Van den Broeck
René Van den Broeck
René Van den Broeck
René Van den Broeck
Marc Jonckheere
Marc Jonckheere
Marc Jonckheere
Marc Jonckheere
Marc Jonckheere
Marc Jonckheere
Geert De Maeyer
Geert De Maeyer

Avanti
Avanti
Avanti
Avanti
Avanti
Avanti
Avanti
Avanti
Avanti
J. Van den Heuvel
J. Van den Heuvel
J. Van den Heuvel
J. Van den Heuvel
J. Van den Heuvel
J. Van den Heuvel
J. Van den Heuvel
Inter-Beton
Inter-Beton
Denderbeton
Denderbeton
Denderbeton
Denderbeton
Zand en Grindhandel Ch. Kesteleyn
Zand en Grindhandel Ch. Kesteleyn
Zand en Grindhandel Ch. Kesteleyn
Readymix Belgium
De Vreese & Simon
Inter-Beton
CCB
De Vreese & Simon
Readymix Belgium
Inter-Beton
Inter-Beton
Inter-Beton
CCB
CCB
Readymix Belgium
Readymix Belgium
Readymix Belgium
Readymix Belgium
Readymix Belgium
Readymix Belgium
Readymix Belgium
CCB
CCB
CCB
CCB
CCB
CCB
Transportbeton De Beuckelaer
Transportbeton De Beuckelaer
Transportbeton De Beuckelaer
Transportbeton De Beuckelaer
AC Materials
AC Materials
AC Materials
AC Materials
AC Materials
AC Materials
Inter-Beton
Inter-Beton

29.06.1962 om 15u40
geen A.V cfr. statuten
08.04.1964
18.02.1965
18.02.1966
28.09.1967
10.04.1968
25.04.1969
17.04.1970
23.04.1971
14.04.1972
13.04.1973
29.03.1974
07.03.1975
09.04.1976
11.03.1977
21.04.1978
02.03.1979
14.04.1980
10.01.1981
25.06.1982
18.03.1983
16.03.1984
20.11.1985
26.03.1986
26.03.1987
30.03.1988
31.03.1989
30.03.1990
22.03.1991
31.03.1992
26.03.1993
18.03.1994
31.03.1995
20.03.1996
11.03.1997
24.03.1998
26.03.1999
31.03.2000
30.03.2001
22.03.2002
28.03.2003
26.03.2004
25.03.2005
30.03.2006
20.04.2007
08.04.2008
26.03.2009
18.03.2010
23.03.2011
16.03.2012
22.02.2013
21.02.2014
26.03.2015
13.04.2016
27.04.2017
19.04.2018
24.04.2019
09.06.2020
22.04.2021
21.04.2022

Brussel
geen A.V cfr. statuten
Brussel
Deurle
Brussel
Kraainem
Schilde
Ville-Pommeroeul
Knokke
Brussel
Tournai
Hasselt
Liège
Brussel
Harelbeke
Oud-Turnhout
Anhée
Zeebrugge
Schotland
Leuven
Essene
Zolder
Transinne
Brussel
Sint-Genesius-Rhode
Sint-Genesius-Rhode
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Grimbergen
Grimbergen
Genval
Grimbergen
Affligem
Grimbergen
Grimbergen
Diegem
Brussel
Groot-Bijgaarden
Groot-Bijgaarden
Groot-Bijgaarden
Groot-Bijgaarden
Beersel
Affligem
Affligem
Affligem
Beersel
Strombeek-Bever
Strombeek-Bever
Beersel
Brussel
Brussel
Grimbergen
Brussel
Via Teams
Via Teams
Brussel
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CIRCULAIR
BETONAKKOORD VLAANDEREN

DE ERELEDEN VAN FEDBETON –
WE BLIJVEN ZE EREN
Per 365 dagen worden ze een jaartje ouder; maar elke keer als we ze terug ontmoeten staan we versteld van hun deskundige
inzichten en het feit dat ze nog even – én soms nog meer – ondernemend zijn dan voorheen tijdens hun carrière in het stortklaar
beton. We vallen vaak van de ene verbazing in de andere; waar blijven deze mensen hun energie en positivisme vandaan halen ?
Onvermijdelijk – en meer dan oprecht menselijk – is het om deze voorgangers van de huidige zaakvoerders – te blijven eren. Ze
mogen dan wel hun actief leven in het stortklaar beton hebben beëindigd, toch kunnen we minstens overwegen ze af en toe nog
eens te ontmoeten en met hen te overleggen over situaties en dossiers van weleer. Dossiers die vandaag deels of compleet zijn
veranderd; nog steeds niet helemaal een definitieve wending hebben gekregen; of die terug op tafel komen omdat er bepaalde
ontwikkelingen dat vergen. Bij wie kan je dan beter te raden gaan dan bij hen die mee aan de vergadertafel zaten toen diezelfde
dossiers, geruime tijd geleden weliswaar, ook al eens behandeld werden ? Juist…
Erelid wordt men niet ‘zomaar’. Quite the
opposite; het zijn de firma’s die bevoegd zijn om
een bepaalde persoon voor te dragen opdat de
Federatie hem zou benoemen tot Erelid. De Raad
van Bestuur is dan het beslissingsorgaan binnen
de Federatie die dat voorstel van benoeming in
ontvangst en overweging neemt. Uiteindelijk is
het de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om op voorstel van de Raad van Bestuur dan
de honoraire titel van Erelid toe te wijzen of niet
aan de betroffene.
Het aantal Ereleden binnen de Federatie is
beperkt hetgeen die titel juist extra waarde
geeft. De hoedanigheid van Erelid kan uitzonderlijk worden toegekend aan een natuurlijke
persoon ter erkentelijkheid van zijn bewezen
diensten over een periode van ten minste tien
jaren aan de Federatie.
FEDBETON nodigt de Ereleden uit voor de
belangrijkste events van de federatie; bv. de
Algemene Vergaderingen, seminaries en dergelijke meer.
Wat vooral frappant is en bij blijft is dat de Ereleden, elke keer als men ze ontmoet, nog steeds
bijzonder veel interesse tonen in de sector en de
werking en de rol van de Federatie daarin. Voor
ons ook een sprekend bewijs dat ze destijds hun
mandaten met overtuiging en bezieling hebben
opgenomen; niet enkel voor een mooi palmares.
FEDBETON is een federatie met trotse Ereleden
die niks aan presence en expertise hebben
ingeboet; zoveel is duidelijk als men met hen
terugblikt op het verleden, maar ook op de foto
stralen ze dat uit.
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In ons vorig activiteitenverslag rapporteerden we over het
project Circular Concrete, dat in 2020 nog niet helemaal
afgerond werd. Tijdens het slot event op 29.04.2021
werden de resultaten voorgesteld en gaf Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, reeds een
inleiding op het Vlaamse betonakkoord.
Onze sector is er zich terdege van bewust dat de omschakeling naar meer
circulair beton dient versneld te worden. Hoewel de technologie al een heel
eind gevorderd is, stellen we vast dat er een aantal knelpunten zijn die het
opschalen bemoeilijken.
Om deze knelpunten te overwinnen hebben een aantal organisaties die
hierbij nauw betrokken zijn – waaronder FEDBETON – de handen in elkaar
geslagen. Met de financiële steun van “Vlaanderen Circulair”, een initiatief
van de Vlaamse Overheid om onder meer de circulaire bouweconomie te
ondersteunen, werd een projectgroep opgericht.
Vanuit een Vlaams Betonakkoord willen we een krachtig signaal geven
binnen de bouwwereld om de (ver)bouwactiviteiten te verduurzamen. Dit
doen we door enerzijds een kompas aan te reiken en anderzijds door enkele
concrete initiatieven uit te werken om:
•	de circulariteit van beton als materiaal en toepassingen
(zowel gebouwen als infrastructuur) drastisch te "verhogen"
•	de impact op het klimaat van beton als materiaal en toepassingen
drastisch te "verlagen"

Van Links naar rechts : Dhrn. Roger Wijckmans, Marc Jonckheere, Jean Pierre Ottevaere, Paul Portier,
Michel Kerkstoel, Armand Daelemans, Eddy Fostier, Peter De Vylder, Geert De Maeyer, Bruno Van Vlodorp.
Fotograaf van dienst : Theo Servaes
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Waar willen we staan op het einde van de looptijd van dit project (eind 2022)
en hoe moet het betonakkoord er uit zien? We verwachten
•	een helder document met enkele leidende principes en/of gewenste
veranderingen als kompas voor een duurzame betonbouw;
•	een dynamisch plan van aanpak bestaande uit concrete oplossingsrichtingen en gedragen acties/initiatieven;
•	duidelijke afspraken om de vooropgestelde initiatieven/acties op te
volgen en indien nodig te wijzigen.
Het betonakkoord zal een vrijblijvende engagementsverklaring zijn van de
deelnemende partners en andere bedrijven die actief hebben meegewerkt
aan het project. De bedoeling is dit daarna open te trekken naar andere
spelers binnen de bouwwereld en grote bouwheren.

ROL VAN DE OVERHEID
De partners zijn ervan overtuigd dat er een cruciale rol is weggelegd voor de
overheid. We zien bijvoorbeeld in Nederland dat de verschillende besturen en
openbare opdrachtgevers een leidende rol en voorbeeldfunctie opnemen. De
sector kan de beoogde doelstellingen niet in haar eentje realiseren.
Met deze dus een warme oproep naar de verschillende overheden om samen
met de sector verdere stappen te zetten om de transitie te versnellen.

MERCURIALEN
Het dossier van de Mercurialen, waar gedurende twee jaar door FEDBETON uitvoerig en intensief werd aan gewerkt, en dit
samen met de mensen van de Confederatie en van de FOD Economie, is in 2021 definitief tot zijn ontplooiing gekomen.
Daar waar in het najaar van 2020 in de verschillende regio’s nog met de zaakvoerders van de producenten werd overlegd
over de exacte werkwijze, komt men nu via een enquete, georganiseerd door een onafhankelijke externe partij, en dat op
regelmatige tijdstippen, tot een degelijke evaluatie van de evolutie van een gemiddelde cementprijs.
Het momenteel goed lopende programma, vraagt,
op 6 vaste tijdstippen per jaar, bij de producenten
leden van FEDBETON naar de prijs van de drie
meest courant gebruikte cementsoorten zijnde de
CEM III/A 32,5 LA, de CEM III/A 42,5 LA, en de
CEM I 52,5 N, ofte de OW 462, OW464 en OW466.
Het geheel van dit werk werd door FEDBETON
toevertrouwd aan een extern en compleet onafhankelijk boekhoudkantoor Fidum dat de cementprijzen – met respect voor alle vertrouwelijkheid
– opvraagt en ze consolideert tot één cementindex
dewelke dan wordt doorgestuurd naar de Mercurialen Commissie van de FOD Economie.

Sowieso heeft Fidum aan de deelnemende
firma’s haar confidentialiteitsclausule, de
raamovereenkomst en een opgaveformulier
doorgestuurd en dit om de volledige vertrouwelijkheid te garanderen.
Heel veel van de aangesloten producenten
nemen ondertussen deel aan deze enquête
wat de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van deze cementindex alleen maar ten
goede komt!
Ondertussen is eind 2021 vastgesteld dat de
‘wisselvalligheid’ van heel veel bouwmaterialen

zeer groot is geworden. Daarom heeft FEDBETON
het gesprek aangegaan met de Confederatie
en met de FOD Economie om als dusdanig te
frequentie van de enquete te verhogen en deze 12
keer per jaar ofte maandelijks te brengen. En dit
met als enige doel de juistheid van de cementindex als dusdanig adequaat te kunnen publiceren.
De bedoeling is om deze werkwijze begin 2022 in
voegen te laten treden.
FEDBETON vraagt in dit alles dat álle leden
deelnemen om zodoende het geheel van de
input tot een nog meer correct gegeven te
kunnen leiden.
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DIGITALE REGIOMEETINGS
VOORJAAR 2021
De sanitaire situatie, ten gevolge van het COVID-19 virus, die de regiomeetings in het najaar ’20 onmogelijk had gemaakt,
zette zich verder in het voorjaar 2021; ook die regiomeetings werden veiligheidshalve niet fysiek georganiseerd maar via
een online meeting gehouden. De politici en de virologen dansten een ‘paso doble’ op de muziek van een tango. De
eersten hielden – toch voor de camera’s althans – graag rekening met de basisprincipes van de virologen maar hadden
sowieso toch ook reeds de toestand van de schatkist in het achterhoofd. De virologen - die ook nog niet alles wisten van dit
virus dat ook blijkbaar kon muteren – waarschuwden voor hoge pieken in de besmettingen en hielden hun hart vast voor
de impact op de ziekenhuizen en de behandelingen van andere aandoeningen die dienden te worden uitgesteld.
FEDBETON gooide dus nogmaals het roer naar de andere kant en hield de
regiomeetings opnieuw via één online vergadering per taalrol. Op 21 januari
werd een online meeting georganiseerd voor de Franstaligen uit de sector en
op 28 januari kwamen dan de Nederlandstaligen aan de beurt. Vermits dit
niet de eerste maal was dat er online werd vergaderd, kende men inmiddels
de minpunten van die – het moet wel gezegd – “veilige” oplossing. Men ziet
mekaar niet bij het koffieonthaal, men voelt mekaar niet aan in de meeting
vermits het letterlijk, maar ook figuurlijk, een afstandelijke vergadering is. En
niet in het minste omdat er nadien uiteraard ook geen dinertje en hartelijke
netwerking kunnen plaatvinden, waar men nog eens kan overleggen over de
gepresenteerde onderwerpen.
FEDBETON maakt er hoe dan ook het beste van voor de regionale medewerkers en de Partners, om die ook zo goed en volledig mogelijk te informeren
over de laatste evoluties in de lopende dossiers en eventueel bereikte doelen.
Dit laatste wordt alsmaar moeilijker omdat alle overleg ook vaak via online
toepassingen moet gebeuren en de overredingskracht daarbij in zekere mate
ontbreekt of onvoldoende kan spelen.
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In de online meetings van januari ’21 namen Peter De Vylder, Bert De
Schrijver en Theo Servaes het woord; ze verschaften uitleg over de volgende
onderwerpen :
•	art. 30bis, de werfmelding en de aanwezigheidsregistratie
via checkin@work
• de mercurialen
• de statistieken van de sector en de arbeidsongevallen
• CSC
• de EPD’s
• CLP
• de rij- en de rusttijden
• de dodehoekongevallen
•	de opleidingen (basis en refresh) voor Betonmixer Chauffeurs en
Betonpomp Bedienaars
• de VCA en de veiligheid op de werven (cfr. Charter FEDBETON – FABA)
• de shortflash van FEDBETON
• het fotomateriaal voor het Jaarlijks Activiteitenverslag (april 2021)
• de kalender met de diverse events in 2021

REGIOMEETINGS - EINDELIJK TERUG
In het najaar ’20 en het voorjaar ’21 zijn ze de regiomeetings niet kunnen doorgaan; Covid-19 maakte een vergadering
van grote groepen mensen in één kleine ruimte – die dan daarna nog wat wilden netwerken en daarbij iets wilden nuttigen – onmogelijk. In het najaar ’21 was er terug een stabielere sanitaire situatie die wel toestond dat FEDBETON met
een tamelijk gerust hart haar leden kon uitnodigen op regio antennes. Het mag wel gezegd, alle deelnemers hadden vrij
spontaan toch nog aandacht - voor zover mogelijk - voor de sanitaire regels die er best konden toegepast worden (afstand
houden – handen ontsmetten – desnoods met nog een masker aan in een gesloten – maar wel goed geventileerde – ruimte).
Voorbeeldig gedrag van alle deelnemers; het kan dus wel degelijk.
In het najaar ’21 werd een perfect evenwicht gevonden tussen meetings met
aandacht voor een werf in volle uitvoering, een meeting bij een Partner en
een meeting bij een toeleveringsbedrijf van onze sector, een meeting op een
locatie waar men de opvang van regenwater via een stuwmeer en een betonnen keermuur uitvoert en een meeting bij een Waalse overheidscentrum waar
aan research wordt gedaan om water de baas te blijven.

Op 15 juli was er de enorme wateroverlast in Wallonië ten gevolge van
de bijzonder hevige regenval op korte tijd; de grote hoeveelheid neerslag
was dan wel aangekondigd maar niemand had die catastrofale gevolgen
verwacht. De twee bezoeken in Wallonië hadden alles met water te maken;
de 2 locaties lagen echter lang voor 15 juli reeds vast. Toeval of profetie? –
niemand die het weet.

Tijdens alle meetings van de antennes ging FEDBETON in op een aantal onderwerpen ;
hieronder een opsomming van de belangrijkste :
•	art. 30bis, de werfmelding en de aanwezigheidsregistratie via checkin@work
•	het platform van de RSZ om de onderaannemers in te boeken

•	de certificatie van de verhuurbedrijven en zelfstandige
betonmixer chauffeurs

• de mercurialen

•	de dode-hoek-preventie en de zelfklevers

•	de statistieken van de sector en de arbeidsongevallen

•	de shortflashes van FEDBETON

• CSC

•	het fotomateriaal voor het volgend

• de EPD’s
• de rij- en de rusttijden

Jaarlijks Activiteitenverslag (april 2022)
•	de diverse events in de kalenders van 2021 en 2022

•	het technisch advies en de refresh-sessies voor de
Betonmixer Chauffeurs en Betonpomp Bedienaars
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REGIONALE ANTENNE

VOORZITTER

Antwerpen & Vlaams Brabant & Brussel (nl)

De Heer Emile Vertongen

Limburg

De Heer Geert De Maeyer

Oost & West-Vlaanderen

De Heer Herman D’Hoore

Henegouwen & Waals-Brabant & Brussel (fr)

De Heer Vincent Michel

Luik & Luxemburg & Namen

De Heer Alain Pochet

Vlaanderen
Regionale Antenne ‘Antwerpen en Vlaams-Brabant’
Op 24 augustus ’21 kwam de Antenne Antwerpen en Vlaams-Brabant
samen in Antwerpen in L’Entrepot du Congo.

Iedereen beseft nu, nadat COVID-19 flink wat roet in het eten heeft gegooid, des te beter wat de grote meerwaarde is van de
regiomeetings voor de leden. Ze zijn meer dan een ‘vrije’ namiddag met wat sightseeing; ze zijn het aangewezen middel om de
leden én Partners samen te brengen rond thema’s die allen aanbelangen en met precieze informatie omkaderd dienen te worden.

Het regionale werkjaar in een oogopslag
REGIOMEETINGS najaar ‘21

DATUM

LOCATIE

PRESENTATIES

Antwerpen & Vlaams Brabant & Brussel (nl)

24.08.’21

Werf Zuiderdokken
- Antwerpen

FEDBETON – SGS – AALBORG – TECNO BOUW
– VAN LAERE

Luik & Luxemburg & Namen

02.09.’21

Barrage de la Gileppe
- Jalhay

FEDBETON

Oost- & West-Vlaanderen

07.09.’21

Adfil - Zele

FEDBETON – IN2-CONCRETE – TECNO BOUW – ADFIL

Limburg

15.09.’21

Steengoed
- Dilsen-Stokkem

FEDBETON – TECNO BOUW – STEENGOED

Henegouwen & Waals Brabant & Brussel (fr)

20.10.’21

Direction des Recherches
Hydrauliques - Châtelet

FEDBETON – Direction des Recherches Hydrauliques

De namiddag was flink gevuld met de presentaties van FEDBETON, SGS,
Aalborg Portland, Tecno Bouw en een introductie door medewerkers van
de firma Van Laere ter voorbereiding van het bezoek aan de Zuiderdokken
later in de namiddag.
SGS delegeerde De Heer Mathias Merckx, Verantwoordelijke Audits, om alle
specificiteiten van het dossier van de CSC Certificatie te komen toelichten.
De procedures, de verschillende soorten labels en hun onderliggende criteria en eisen, …alles passeerde de revue.
De Heer Tom Ryckeboer, Technical Sales Manager Benelux and France, die
de wereldleider van wit cement Aalborg Portland vertegenwoordigde, gaf
de nodige uitleg bij de nieuwe oplossingen die de firma ontwikkeld heeft
voor de hedendaagse uitdagingen waarmee de bouwsector te maken krijgt.
Wetende dat de firma op vier continenten en 17 landen present is, mag men
er toch vanuit gaan dat ze daar de expertise voor heeft.

De Heer Dirk Bulens, Coördinator van Tecno Bouw, was aanwezig in de
drie regiomeetings in Vlaanderen. Tecno Bouw heeft al 26 jaar ervaring
als opleidingscentrum en is daarom ook de partner waarmee FEDBETON
voor het 2de jaar inmiddels samenwerkt om de opleidingen “betonmixer
chauffeur” – “betonpomp bedienaar” in Vlaanderen te organiseren. Dank
zij een betere stroomlijning en preciezere opvolging, die centraal beheerd
worden, is er merkbaar een betere bezettingsgraad in de leslokalen. De
rendabiliteit is daarmee een stuk verbeterd. Inschrijven kan online via de
site www.tecnobouw.be.
In elke meeting in Vlaanderen waren er interventies van FEDBETON (zie
kaderstuk aan het begin) en TECNO BOUW.
Toen de zaal van de medewerkers van de firma Van Laere te horen kregen dat
de Spaanse omwalling werd gebouwd in 1543 en de Hertog van Alva in 1568
de Citadel in het zuiden – Zuidkasteel of Citadel van Antwerpen – liet bouwen
om de Nederlanden en opstandige Antwerpenaren onder controle te houden,
was iedereen onmiddellijk één en al aandacht. De 450 jaren die daarop
volgden werden ook met bepaalde high lights toegelicht om te komen tot de
voorstelling van de aan de gang zijnde werken. Na het boeiend werfbezoek
aan de Zuiderdokken dat dan volgde, keerden de meer dan 50 deelnemers
terug naar L’Entrepot du Congo voor de gezellige netwerking.

Wat zijn de voordelen van de regiomeetings en het bijwonen ervan ?
• FEDBETON verplaatst zich; de leden vergaderen in hun regio en de verplaatsingen zijn dan ook korter
• Ook de Partners van FEDBETON zijn aanwezig; zij kunnen al hun cliënteel
van de 5 antennes in 5 vergaderingen ontmoeten
• Er is één en dezelfde communicatie ten aanzien van alle aanwezigen;
iedereen krijgt dezelfde informatie op hetzelfde moment over hetzelfde
onderwerp – dus geen misverstanden die nadien tot eventuele polemieken
zouden kunnen leiden
• De uitwisseling van ideeën tijdens de academische zitting heeft een
constructieve invloed op de werking van de sector en alle stakeholders
• De netwerking veroorlooft het leggen van nieuwe contacten en de facto
nieuwe samenwerkingen die tot dusver mogelijks
nog onbestaande waren
• De groep gaat na enkele vergaderingen een sterkere cohesie ontwikkelen
• De kans is zeer groot dat het kennisniveau bij allen erop vooruitgaat vermits
men de inzichten van de andere aanwezigen ook leert kennen
• De kans is zeer reëel dat men een onopgelost probleem sneller kan oplossen
mits overleg met de collega’s
U bent lid of partner van FEDBETON en U wenst
een regiomeeting te organiseren ?
Neem contact met FEDBETON – Theo Servaes 0475/56.30.46
U wenst meer info over onze Partners ?
Blader even door naar de rubriek 'Partners in de kijker' – pag. 40
of het integrale overzicht van onze Partners op pag. 55

24

25

Vlaanderen
Regionale Antenne ‘Oost- en West-Vlaanderen’

Vlaanderen
Regionale Antenne ‘Limburg’

Op 7 september ‘21 streek FEDBETON met haar leden
en andere stakeholders neer te Zele bij haar Partner
ADFIL. Naast de traditionele presentatie van FEDBETON, aangevuld met de in de 3 antennes uitgevoerde
presentatie van Tecno Bouw, namen ook vertegenwoordigers Betrotrace en ADFIL het woord om hun
producten en bijhorende diensten voor te stellen.

De 3de en tevens laatste meeting in de Vlaamse Antennes was gereserveerd voor Limburg; er werd op 15 september
’21 verzamelen geblazen bij STEENGOED te Dilsen-Stokkem.

In elke meeting in Vlaanderen waren er interventies
van FEDBETON (zie kaderstuk aan het begin) en
TECNO BOUW.
De Heer Thomas De Witte, verschafte alle mogelijke
uitleg bij het communicatie platform Betotrace dat
IN2-CONCRETE specifiek voor de stortklaar betonsector ontwikkeld had. De opvolging van de betonmixers
is zo van belang dat elke minuut telt; weten waar
ze zijn en wanneer ze terug in de centrale zijn om
geladen te worden is time management waar Euro’s
aan verdiend zijn.

In elke meeting in Vlaanderen waren er interventies van FEDBETON (zie kaderstuk aan het begin) en TECNO BOUW.
Gastheer Frank Liebens, Directeur van STEENGOED, nam de aanwezigen mee in een verhaal van prospectie, ontginningen, bodemonderzoeken om te komen tot gecontroleerd overstromingsgebied, herbestemming, duurzaam
ondernemen via een Charter van VOKA, de kwaliteitsborging van het product, enz. - een gans verhaal. Niemand zou
denken dat het zo complex is om wat grind te ontginnen; en ook tijdens het bezoek op het terrein is er niks dat dit
alles zou laten vermoeden.
De 50 Limburgers en de naar Dilsen-Stokkem afgezakte Partners wisten met de nodige eetlust hun appreciatie voor
de grillkunsten van de Maitre Rotisseur aan het vuur te bevestigen. Niemand was vroeg thuis want het weer was
uitzonderlijk zacht en de gezellige babbels weerhielden de deelnemers om vroeg in hun wagen te stappen; het was
steengoed bij STEENGOED.

De Heer Wim Ronsse, Technical Sales Manager van
ADFIL, ging als introductie op het fabrieksbezoek in
op het onderwerp van het macro synthetisch gewapend beton en de voordelen van het gebruik van de
Durus vezels. Het gebruiken van een mengsel waar de
wapening in vervat zit - dank zij de vezels - is inmiddels een zeer algemeen toegepaste techniek; niet in
het minst omwille van de aanzienlijke tijdswinst die er
rechtstreeks uit voortvloeit.
De netwerking, die na het bezoek doorging op het
gazon naast de burelen van ADFIL, duurde tot laat
’s avonds; de succulente BBQ en de zachte nazomeravond droegen bij tot het ideale netwerkgevoel bij de
60 aanwezigen.
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In Wallonië werd geopteerd om de beide Regiomeetings ook te organiseren op een interessante locatie.

Wallonië
Regionale Antenne ‘Luik-Luxemburg-Namen’

Wallonië
Regionale Antenne ‘Henegouwen & Waals Brabant & Brussel (fr)’

De Heer Alain Pochet, voorzitter van de regionale
antenne ‘Luik-Luxemburg-Namen’ nodigde zijn collega’s
van de regio en de Partners uit in Jalhay om op 2
september ‘21 een bezoek te brengen aan de Barrage
de la Gileppe.

De laatste regionale meeting van het najaar ’21 werd op 20 oktober door De Heer Vincent Michel, Voorzitter van de
Regionale Antenne ‘Henegouwen & Waals Brabant & Brussel (fr) samengeroepen in Châtelet.

Na de immens tragische wateroverlast van 15 juli waren
er 6 weken later nog heel wat sporen van die catastrofe
te zien op weg naar de hogerop gelegen site van de
Barrage.

Het is daar dat de Direction des Recherches Hydrauliques haar laboratorium heeft waar via een aantal proefopstellingen onderzoek wordt gedaan naar de wijze waarop rivieren en waterlopen ‘functioneren’ en via aanpassingen zoals
uitbaggering verbeteringen kunnen worden aangebracht zodat overstromingen vermeden worden.
De Heer Didier Bousmar, Directeur deed de voorstelling van de werkzaamheden die onder de Direction des Recherches Hydrauliques vallen en leidde, samen met enkele medewerkers, tevens het bezoek aan de installaties en de
diverse proefopstellingen.

Alle aandacht van de 38 aanwezigen ging naar
de presentatie van FEDBETON (Dhrn. De Vylder en
Servaes). (zie kaderstuk aan het begin)

Overigens was er ook de presentatie van FEDBETON (Dhrn. De Vylder en Servaes). (zie kaderstuk aan het begin)

Onder begeleiding van 2 ervaren gidsen werd daarna
een bezoek gebracht aan de Barrage de la Gileppe;
vooral de gang in de stuwdam maakte indruk op onze
delegatie.

Meer info over de bezochte locatie en de werkzaamheden van deze instantie via :
https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/
departement-expertises-hydraulique-et-environnement/direction-des-recherches-hydrauliques

De 35 deelnemers en Partners bevestigden dat het een zeer interessante namiddag was geweest.

De meeting werd afgerond met een drink en diner op
de bovenste verdieping van het gebouw dat uittorent
over de site met een mooi zicht op de stuwdam, het
stuwmeer en alle bossen in de omgeving; het panorama
is adembenemend.
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DE 4 INDEPENDENCE DAY (2021):
IN THE PITS
DE

de 2de versnelling te schakelen, was er dan maar
veiligheidshalve voor een activiteit gekozen waarbij de deelnemers (ook de dames lieten zich niet
onbetuigd !) tegen de chrono een bandenwissel
konden uitvoeren. In het begin verliep dat nog
niet zeer vlotjes, maar na verschillende ‘try outs’

kwamen de ‘die hards’ echt op dreef en werden er
scherpe tijden neergezet in de pits.

BPB in Wallonië & medewerker van FOREM, de
scherpste tijd neerzette. Proficiat Patrick.

Dat een thuismatch praktisch altijd een voordeel
oplevert werd bewezen door het feit dat Patrick
Monari, onze lesgever voor de cursussen BMC en

De 60 aanwezigen bevestigden stuk voor stuk dat
het een leuke activiteit was en dat ze zich zeker
niet verveeld hadden. Rond 18u, net op tijd voor
de hemelsluizen open gingen, werd ‘de koers afgevlagd’ en gingen de deelnemers hun voorzorgen
nemen om tiptop klaar te zijn voor de receptie en
het diner die volgden.

FEDBETON had opzettelijk gekozen om de Independence Day op 2 oktober 2021 in Remouchamps te organiseren; in de
hoop zo toch meer aangesloten zelfstandige betonmixer chauffeurs en betonpomp bedienaars te bereiken in Wallonië.
Hotel R, met al zijn troeven, was als interessante locatie gekozen; een modern hotel met voldoende parking en mooie,
ruime kamers tegen een betaalbare prijs; een goede keuken voor het diner en een toffe bar om na het diner na te praten
over alles en nog wat.

Nieuwe contacten werden gelegd en professionele beslommeringen gedeeld met de vaststelling
dat er sommige dingen een gemene deler hebben.
Na het diner duurden de collegiale nabeschouwingen, maar ook de leuke grappen, tot een eind
na middernacht. Praktisch alle deelnemers overnachtten in het hotel en werden fris en monter
aan de ontbijttafel teruggezien rond 9u.

FEDBETON-Directeur Peter De Vylder blijft elk jaar in zijn openingsspeech onderstrepen hoezeer de zelfstandigen een cruciale
plaats innemen in de keten van het stortklaar beton. Hun inbreng is van wezenlijk belang om voldoende flexibiliteit te brengen
in de planning van de leveringen van beton. Mede dank zij de zelfstandigen is het voor de betoncentrales mogelijk om
tegemoet te komen aan de wensen en timing van de werven. De zelfstandigen en de eigen werknemers van de betoncentrales
vormen samen één groot team dat alle dagelijkse verwachtingen van de aannemers – met succes overigens - invult.

What happens in Remouchamps stays in Remouchamps …weeral, net zoals in 2019, door de GDPR.
FEDBETON meent, aan de hand van een lichte
toename van nieuwe inschrijvingen voor de opleidingen betonmixer chauffeur (met het statuut
van zelfstandige), vast te stellen dat er zich meer
zelfstandigen vestigen om voortaan de sector te
voorzien van voldoende logistieke slagkracht. Zijn
dit dan voormalige arbeiders uit het PC 124 Bouw
die zich omtunen naar zelfstandige ? – daar heeft

FEDBETON geen aanwijzingen voor tot op heden.
Hoe dan ook zal er voldoende instroom moeten
zijn van betonmixer chauffeurs én betonpomp
bedienaars (ongeacht hun statuut) wil de sector
kunnen blijven functioneren. Wervings- en opleidingsprogramma’s “à la Talentenwerf” zijn niet
eenvoudig op te zetten en geven geen absolute
garantie op een succesverhaal.
CONSTRUCTIV, het overkoepelende organisme
van het Bouwbedrijf dat o.a. instaat voor
vorming&opleiding, is zich bewust van de tekorten
die zich nu toch al enkele jaren manifesteren in het
Bouwbedrijf en is einde 2021 in volle bedrijvigheid
om een sensibiliseringscampagne uit te werken die
in begin april 2022 gelanceerd zal worden.

De Independence Day 2021 werd niet voor niets
in Remouchamps georganiseerd. Dit ligt op een
steenworp van het Circuit van Spa-Francorchamps.
De activiteit, waarop de zelfstandigen werden
getrakteerd, had alles te maken met het begrip
“Spa-Francorchamps”; en dus meer bepaald met de
F1-bolides die daar elk jaar eind augustus, op het
mooiste circuit ter wereld, over het asfalt scheuren
met een Max Verstappen of een Lewis Hamilton.
Max en Lewis waren helaas niet vrij op 2 oktober 2021, maar ze hadden wel voor een mooi
presentje gezorgd : een schitterende zwarte
Formule 1 die ze speciaal getooid hadden met
FEDBETON-zelfklevers. Wetende dat de parking
van het hotel een beetje te kort was om ook naar

En wat doen we voor onze leden-zelfstandigen in 2022 ?
Deze keer brengt dat geen ‘casse-tête chinois’ met zich. Na Wallonië in 2021 is dan deze
keer terug het Vlaamse landsgedeelte aan de beurt. Gaan we naar Oostende, Brugge,
Gent, Kortrijk, Leuven, Hasselt of Oudenaarde ? Wie zal het zeggen. Vandaag is het nog
niet geweten.
JAAR

ACTIVITEIT

ETABLISSEMENT

GEMEENTE

2017

Bowling

Bowling Stones

Wemmel

2018

City Golf en City Foot

Martin’s Red Hotel

Tubeke

2019

Bezoek Haven van Antwerpen

Bebronna

Kallo

2020

Afgelast wegen Covid-19

-

-

2021

Bandenwissel F1

R-Hotel

Remouchamps

2022

??

??

VLAANDEREN

De volgende FEDBETON Independence Day : zaterdag 1 oktober 2022 (ca. 15u30)
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LEDEN CORNER
AC MATERIALS levert beton voor 67 m hoge Heldentoren

WERKEN NIEUWE SLUIS TERNEUZEN

AC Materials Brugge levert beton voor het prestige
project “DE HELDENTOREN” in Heist aan Zee. De
Heldentoren werd ontworpen door Architectenbureau Neutelings & Riedijk bekend van oa het MAS
in Antwerpen. Met het residentiële gebouw (met
plaats voor Horeca, winkelruimte) dat 20 verdiepingen bevat wordt een nieuw aantrekkingspunt
in Heist gecreëerd. De liftkoker wordt uitgevoerd
met een glijbekisting, een niet alledaagse uitvoeringsmethodiek die voornamelijk in de silobouw
wordt toegepast. De aannemer koos voor deze
methode om de impact op de omgeving zoveel
mogelijk te beperken. Op deze manier wordt
vermeden dat de Elizabethlaan (kustbaan) voortdurend ingenomen wordt door mixers en pompen.

De betonwerken voor de aannemerscombinatie Sassevaart (THV Deme- BAM) tbv
de nieuwe zeesluis in Terneuzen, zullen
in het najaar van 2022 worden afgerond.
Sinds 2018 levert De Rycke beton BV hier
on site het beton. Momenteel is er ca. reeds
300.000 m3 beton geleverd. De contouren
van de uiteindelijke sluis zijn reeds goed
zichtbaar met het binnen- en buitenhoofd
in een droge bouwkuip, maar waarbij de
eigenlijke sluiskolk middels onderwaterbeton uitgevoerd wordt.

Tevens wordt de doorlooptijd van de ruwbouwwerken heel wat versneld. Het glijden gebeurt
continu en aan een snelheid van ongeveer 15cm/
uur wat betekent dat ervoor gezorgd moest
worden dat er gedurende 15 dagen onafgebroken
(7/7 – 24/24) beton aanwezig was op de werf.
Eiffage (Antwerpse Bouwwerken) koos voor dit
project AC Materials als partner voor de levering
van dit beton. Zowel op logistiek- als betontechnologisch gebied was dit voor AC Materials een
enorme uitdaging.
Een speciale dank aan het team die dit huzaren
stuk tot een goed einde heeft gebracht.

Op de voorgrond van de eerste foto zijn
tevens de twee on-site betoncentrales te
zien met een gezamenlijke capaciteit van
250 m3/hr.

CMIX
De betoncentrales van CMIX zijn uw partner voor zowel bouwprofessionals als particulieren.
Persoonlijk contact, kwaliteitsproducten, zorgvuldige service en
grote flexibiliteit zijn zijn de kracht en trots van CMIX. CMIX biedt
u betonsoorten aan op samenstelling, magere beton, vezelversterkt
of getint in de massa, wegenisbeton of gestabiliseerd zand. CMIX
garandeert U beton met gecertificeerde kwaliteit, namelijk BENOR.

DEVAGRO: ‘Groen Beton’ voor ecologisch fietspad in woonproject Stakendijke in stad Damme
Onder toeziend oog van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en in samenwerking met de Stad Damme, het Concrete Circularity Center en het WTCB,
werd door DEVAGRO Aannemingen een stuk ecologisch fietspad aangelegd
dat volledig overeenstemt met de overgang naar een circulaire en duurzame
economie.

Circulariteit en duurzaamheid lopen als een rode draad door het bedrijfsbeleid dat DEVAGRO als groep de laatste jaren volgt en in al zijn afdelingen
doortrekt. Dit volledig verticaal geïntegreerd bedrijf met ca. 130 gemotiveerde en bekwame medewerkers draagt dan ook letterlijk en figuurlijk zijn
steentje bij aan een milieuvriendelijke omgeving.

Het Groen beton dat werd geproduceerd bij DEVAGRO Beton & Recyclage
zorgt voor een CO2-reductie van ca. 50% ten aanzien van traditioneel beton
met natuurlijke granulaten en klassiek cement.
Het innovatieve aspect in de toegepaste receptuur zit hem in de combinatie
van het gebruik van gecertificeerd hoogwaardig betongranulaat A+, gegranuleerde hoogovenslak, breekzand van betongranulaat en gerecupereerd water,
waarbij uiteraard de bouwtechnische kwaliteiten van de betonverharding
gegarandeerd moeten blijven.
Last but not least werkt DEVAGRO ook nog aan een alternatief bindmiddel
dat cement volledig kan vervangen in beton en zo CO2-reducties mogelijk
maakt van 75% tot 85%.

GEBROEDERS DE RYCKE NV
Sinds 2018 levert De Rycke Gebr. NV stortklaar beton aan het project
Oosterweel. Dit behelst de eerste fase van het gigantische project voor
de ontsluiting van de Antwerpse ring, en omvat de werken op de Linker
Schelde oever (Aannemerscombinatie: THVCiviel (Artes-Mobilis-Blaton).
Op de foto zien we de fly-over van de verbinding van de E17 met de
E34 expresweg Antwerpen – Kust. Later zal zich daar ook de toegang
situeren van de tunnel voor de derde Schelde-kruising. De werken schieten aardig op en zullen ergens in 2024 op de linkeroever gefinaliseerd
worden. Op de achtergrond het imposante P&R gebouw waar men de
tram kan nemen naar de Antwerpse binnenstad.
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HOLCIM: “We are building progress for people and the planet”
Sinds september 2021 zijn de 8 betoncentrales van Holcim CSC Gold
gecertificeerd: een première in België! Dit is het resultaat van de screening
van onze centrales inzake milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en
duurzaamheid, economie en het beheer van onze ressources, versterkt met
het Gold-certificaat voor onze cementfabriek en twee van onze steengroeves.
Dit label geeft een boost aan ons engagement op het vlak van duurzaam
ondernemen en een milieuverantwoord beheer van onze sites.

Vanuit deze bewuste en proactieve benadering berust Holcim op de verantwoordelijkheid van al haar medewerkers.

Even concreet is onze jaarlijkse Green Week rond de milieubewustwording
van onze teams. Deze campagne loopt in elk van Holcim betoncentrales en
streeft naar het bundelen van onze krachten als team rond de milieuaspecten
van ons beroep.
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DE DODE-HOEK-SPIEGEL

Digitalisatie bij INTER-BETON
Inter-Beton bouwt aan een betere toekomst voor zowel zijn klanten en
leveranciers, als voor zijn werknemers. Een belangrijke pijler binnen die
toekomst is digitalisatie, waar Inter-Beton enkele belangrijke vernieuwingen invoerde.
Als eerste belangrijke vernieuwing lanceerde Inter-Beton in 2020 zijn
Onsite-applicatie voor smartphones. Met die applicatie kan de klant
snel, eenvoudig én digitaal zijn bestellingen en leveringen in één
oogopslag volgen, waar hij ook is, 24/7.

Via deze website, zal de klant in staat zijn de openstaande en betaalde facturen,
leveringen inclusief leveringsbonnen en veel meer raad te plegen. Op deze manier
vergemakkelijken we de administratie van onze klanten enorm.

Recentelijk kreeg de Onsite-applicatie een upgrade die het vanaf nu
mogelijk maakt om saldobestellingen te plaatsen rechtstreeks vanuit
de applicatie. Op deze manier kan de klant zeer snel reageren en zijn
werf en leveringen efficiënt laten verlopen.

Of het nu om digitale of beton-producten gaat, bij Inter-Beton zal de klant altijd
centraal blijven staan. Inter-Beton gelooft in een toekomst waarin klant en leverancier elkaar versterken en samen groeien.

Een tweede belangrijke punt is de implementatie van de HUB website.

Volg Inter-Beton zeker op LinkedIn en Facebook om op de hoogte te blijven.

JACOBS BETON levert als eerste circulaire beton voor Project Woonwijk Komet te Mechelen
Goed nieuws voor de klimaat- en milieuambities
van ons land: het eerste gerecycleerde beton is
goedgekeurd voor massaproductie, waardoor
circulaire beton voortaan op grote schaal toepasbaar is. De eerste gebouwen met het door Jacobs
Beton gefabriceerd en geleverd goedgekeurd
groene beton werden in Mechelen gebouwd.
Daar krijgt de Komet-wijk zo’n 5.000 kubieke
meter circulaire beton. Een niet te onderschatten
mijlpaal, omdat alle materiaalgebruik binnen
de bouwsector verantwoordelijk is voor 5 à 10
procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, net als
voor 30 procent van de globale afvalberg.
De voorbije jaren doken er in België her en der
al enkele bouwprojecten op die met circulaire

beton worden gebouwd. Maar daarbij stelt zich
steeds één groot probleem: voor elk project moet
de gerecycleerde beton telkens opnieuw getest en
goedgekeurd worden. En die beton mag dan ook
alleen voor dat specifieke project worden gebruikt.
Precies die omslachtige en tijdrovende procedure
mag nu in de prullenmand. Jacobs Beton heeft
als eerste betoncentrale in ons land de algemene
Benor-goedkeuring gekregen voor de productie
van zijn circulaire beton.

De eerste gebouwen met deze nieuwe circulaire
BENOR-beton zijn momenteel in opbouw in
Mechelen. De gebouwen van de toekomstige
Mechelse woonwijk Komet zullen voor 30 procent
uit beton met gerecycleerde betongranulaten
bestaan, goed voor zo’n 5.000 kubieke meter.

Het groene beton belooft bovendien van gelijkwaardige kwaliteit te zijn als de gebruikelijke standaard.
Zowel naar stevigheid als naar gebruiksgemak als
naar materiële duurzaamheid toe, dit beton doet
helemaal niet onder voor de klassieke alternatieven.

LAMBERT FRERES SA – Travaux et betons
Het familiebedrijf Lambert, dat sinds 2019 in Bastenaken gevestigd
is, is al meer dan 80 jaar actief op bouwterreinen in de provincie
Luxemburg en blijft groeien en diversifiëren door zijn activiteiten als
steenhouwer, grondwerker, producent van steenslag en leverancier van
stortklaar beton te combineren.
Naast graafmachines en bulldozers die zijn uitgerust met GPSgeleiding, wordt het materieel dat wordt toevertrouwd aan de vlijtige
handen van gemotiveerde machinisten die graag willen evolueren,
begin 2022 aangevuld met een tweede Gomaco GT3300 slipform en
een nieuwe Putzmeister 42 betonpomp.
De "operatoren" van deze machines hebben ze met enthousiasme in
gebruik genomen voor de huidige toepassingen, zodat zij klaar zijn
voor de uitdagingen die in het verschiet liggen.
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Het volume gepompt beton, dat jaar na jaar toeneemt, en verschillende Ravelprojecten in het orderboek van SA LAMBERT FRERES zullen in de komende maanden rechtstreeks bijdragen tot deze dynamiek.
Betoncentrale & Recylcagecenter van puinmateriaal :
Rue de l’Arbre 13, 6600 BASTOGNE

De media liegen er niet om : waar de zwakke weggebruikers en de mastodonten van het wegvervoer mekaar kruisen, loert
er gevaar om de hoek. En dat is niet alleen op de weg naar het werk of naar school, of naar de bibliotheek of de sportvereniging. Elk ogenblik waar de aandacht van één van beide weggebruikers verslapt ontstaat er ongewild een risico op een
ongeval. Gelukkig is er bij iedereen de bewustwording gekomen dat het anders moet; bij de ouders (hoe kan het anders als
uw kind zwaar gekwetst geraakt), de bestuurders van de wagens of vrachtwagens (die als dader beschouwd worden maar
uiteraard nooit het opzet hadden iemand leed aan te doen), de instanties die instaan voor een veiliger verkeer, en last but
not least de scholen die de meest geschikte omgeving kunnen bieden om voor hun doelgroep (de scholieren) een kort maar
degelijk sensibiliseringsmoment te voorzien en dit in te lassen in het lessenprogramma.
Gemiddeld gebeurt er elke week in België een
dode-hoek-ongeval, waarvan de helft met zeer
ernstige verwondingen. In 20 % van de gevallen is er zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren met alle leed en trauma voor de familie
en dichte vriendenkring. Diegenen die er van
dichtbij bij betrokken zijn, zijn voor het leven
getekend; ook de chauffeur van het voertuig.
FEDBETON en haar leden hebben beslist
te helpen waar kan. In 2021 werd voor het
tweede jaar op rij actief meegewerkt aan een
lesmoment dat enkele Lierse scholen hebben
besteed aan de dode-hoek-spiegel ongevallen
en de wijze waarop ze kunnen voorkomen
worden. Adams Polendam, Jacobs Beton en
Kerkstoel Beton stelden elk gedurende één
dag een betonmixer met chauffeur ter beschik-

king op de speelplaats. In kleine groepen van ca.
20 leerlingen werd er dan door de leerkracht en
de betonmixer chauffeur uitgelegd waar men zich
dient op te stellen wil men zichtbaar blijven voor
de chauffeur. De leerlingen mochten dat ervaren
vanuit de stuurhut en dat maakte alles veel
gemakkelijker te begrijpen.

Bekijk de lijst via volgende link : https://charterwerftransport.be/deze-gemeenten-tekenden-al/

FEDBETON en haar leden hebben beslist dit soort
acties van de scholen verder te blijven ondersteunen; ook in 2022 gaan we daarmee verder;
en er zijn nu reeds scholen die gemeld hebben
vragende partij te zijn. Alle leden kunnen actief
deelnemen aan die veiligheidsdagen.
Overigens zijn er in Vlaanderen ook al meer dan
90 steden en gemeenten die een veiligheidscharter “Schoolomgevingen” hebben ondertekend.

Werken met de Betonkubel
Iedereen die ooit een werf van enige omvang
betreden heeft, weet dat er vaak met kubels
gewerkt dient te worden om het beton tot op
de verdiepingen te brengen. Een lege kubel
weegt al snel vele honderden kilos – al naargelang zijn grootte.

stuk helpen zodat de kraanman goed ziet waar de
arbeider bij de betonmixer opgesteld staat.
Een degelijk veiligheids- en gezondheidsplan is zeker
geen overbodige luxe om alles in kaart te brengen
en alert te blijven voor de gevaren die al wel eens
onder tijdsdruk uit het oog verloren worden.

Wanneer de kubel leeg is en door de kraanman terug tot nabij de achterzijde van de
betonmixer wordt gebracht om opnieuw
gevuld te worden, is het veelal de betonmixer
chauffeur die de kubel ‘aanpakt’. Dat dit niet
zonder gevaar is mag blijken uit het feit dat er
jaarlijks vele incidenten zijn daarmee. Knelling
tussen de kubel en de betonmixer (bv. door
een onvoorziene horizontale verplaatsing tgv.
wind) is niet denkbeeldig. Kwetsuren aan
hoofd, handen, armen, schouders, benen en
voeten zijn niet zelden het gevolg.

Duidelijke instructiefiches, die niet vatbaar zijn
voor interpretatie, moeten tot de praktische kennis
van de arbeiders behoren die dergelijke activiteiten
op de werf uitvoeren. De meest principiële basisprincipes moeten gekend zijn en altijd toegepast
worden – onder alle omstandigheden en op elke
werf opnieuw – zonder uitzonderingen. Die wetenschap moet op de arbeiders overgedragen worden.
Indien de werf daar geen rekening mee wil houden,
heeft de arbeider het recht om zijn activiteiten te
staken tot de situatie wel veilig is.

Een stevige helm en degelijke veiligheidsschoenen, handschoenen en bril zijn altijd te dragen !
Een goed zichtbare veiligheidskledij kan al een

Eens op de werf aangekomen zal een precieze
communicatie met de werfleiding van groot
belang zijn; eigenlijk begint het daarmee. Een

veilige opstelplaats voor de betonmixer die goed
bereikbaar en zichtbaar is voor de kraanman is
een evidente vereiste voor een veilige werksituatie met de kubel.
Hetzelfde geldt voor het werken met een
betonpomp waar als eerste vereisten zeker een
stabiele ondergrond en de afwezigheid van
luchtlijnen gelden. Er moet voldoende ruimte
zijn om de giek te kunnen ontplooien na de
betonpomp deskundig te hebben afgestempeld
op de stabiele ondergrond. In de praktijk lijkt dit
alles nog veel te weinig te kunnen worden toegepast – niet elke werf situeert zich op een groot
terrein. Kleine werven, in de stad bijvoorbeeld
waar vanop de openbare weg moet geleverd/
gepompt worden, vergen dan dat de aannemer
zorgt voor de vereiste vergunningen – op straffe
van boetes en het onmiddellijk stilleggen van de
werf door de politie.
De sector heeft een fiche opgesteld. De leden
kunnen deze aanvragen bij FEDBETON.
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DE WAR-FOR-TALENT WINNEN
De War-For-Talent wordt de grootste uitdaging voor de betonsector de komende jaren. Een mening waar Constructiv CEO
Bruno Vandenwijngaert niet alleen mee staat. “We moeten daarom zelf actief op zoek gaan naar kandidaten en ze tonen
wat beton allemaal te bieden heeft. Want beton is een sector die voortdurend innoveert en die mensen ook de kans geeft
om voortdurend bij te leren.”
Het gaat goed met Constructiv. Als fonds voor
bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het Bouwbedrijf, bouwt het mee aan een
boeiende en stabiele sector waarin het goed werken
is. Vandenwijngaert: “We hebben de voorbije jaren
samen met onze partners heel wat moois kunnen
realiseren. Ik denk bijvoorbeeld aan de persoonscertificatie voor betonmixers en betonpompbedieners,
waar er een uitgebreide opleiding aan gekoppeld
werd. Door in te zetten op kennis en die ook te
borgen, zetten we weer een stap op vlak van veiligheid, kwaliteit efficiëntie. En dat komt de hele sector
van stortklaar beton ten goede.”

INHOUD EN TOEKOMST VAN DE SECTOR TONEN
Toch lijkt er ook nog voldoende werk op de plank
voor de komende jaren. “We moeten er ons vooral
buigen over de vraag hoe we de war for talent kunnen
winnen. Zo niet dreigen we waardevolle handen tekort
te komen.” Troeven genoeg om uit te spelen volgens
Vandenwijngaert. “De diversiteit aan projecten en
werven maakt dat er van bandwerk geen sprake is.
Medewerkers krijgen mogelijkheden om zich voortdurend bij te scholen. Wat dat betreft zijn we het schoolvoorbeeld van hoe je als sector levenslang leren in de
praktijk kan brengen. Recent zijn we een campagne
gestart om op een creatieve manier aan te tonen wat
het beroep allemaal betekent. We moeten immers zelf
op zoek gaan naar kandidaten en ze de inhoud en
toekomst van de sector tonen.”

VEILIG, DIGITAAL EN DUURZAAM
Het verbeteren van de veiligheid zal een belangrijk
element in die strijd worden. “Er zijn nu eenmaal
risico’s verbonden aan bepaalde werkzaamheden. Een
goede kennis van zaken en van veiligheidsprocedures
zal daarom cruciaal zijn.” Vandenwijngaert kijkt daarvoor ook naar digitale tools. “De komende generaties
zijn digital natives, we moeten tools aanreiken die hun
taal spreken, die hen weten te boeien. Vandaag en
morgen.” Het belang van digitalisering en hoe dat
hand in hand gaat met innovatie en duurzaamheid
is tevens een van de bouwstenen van de campagne
‘De bouw kijkt verder’. “Een initiatief dat we met alle
actoren in de bouwsector hebben opgestart om te
tonen hoe elke vooruitgang op de werf een maximale
impact heeft op de maatschappij. We moeten meer
laten zien hoe we het verschil maken en zelf de beste
ambassadeurs worden van onze sector.”

36

ERMCO –

European Ready Mixed Concrete Organization
De Europese Federatie voor Stortklaar Beton, met maatschappelijke zetel te Brussel werd opgericht in München in 1967.
ERMCO heeft zeer lange tijd haar kantoren in Londen gehad, maar zetelt sinds 2003 in Brussel, en is in de hoofdstad van
Europa in 2003 een Internationale VZW volgens Belgisch recht geworden.
ERMCO is in al die jaren uitgegroeid tot een
Europese organisatie waarbij heel veel nationale federaties van elk Europees land zijn
aangesloten.

Dat ERMCO verschillende belangen heeft te
verdedigen is zeer duidelijk want ERMCO omvat
zowat 6.500 kmo’s die allemaal samen ongeveer
350 miljoen m³ beton per jaar produceren.

Daarenboven heeft ERMCO ook nauwe
contacten met enkele niet-Europese organisaties (FIHP – Zuid-Amerika, NRMCA – USA,
RMCMA – India, ZENNAMA – Japan) dewelke
bijna steeds allemaal als Associate of Corresponding Member aanwezig zijn op de jaarlijkse Representatives Meeting.

ERMCO informeert al haar leden en alle
belangstellenden steeds via haar website, via
maandelijkse nieuwsbrieven, en via verschillende
publicaties allerhande over de toepassingen van
het stortklaar beton.

Tevens worden bij ERMCO de vorderingen van
CSC-verhaal uitgebreid besproken. Ook in dit
jaarverslag is er een uitgebreid artikel over
de CSC-certificatie in België waar FEDBETON
de RSO, Regional System Operator, is voor
België.
Alle verdere zeer interessante informatie en topics
zijn terug te vinden via de ERMCO-website zijnde
www.ermco.eu.

ERMCO zelf bestaat uit verschillende commissies. (zie onder bijgevoegde tabel) Deze
commissies hebben als doel de gemeenschappelijke belangen van alle respectievelijke
Federaties te bespreken, om zodoende tot
een geheel te komen die het beleid van het
stortklaar beton in Europa bepaalt.
De jaarlijkse Representatives Meeting, de
Rep’s Meeting, vond in September 2021
plaats in Amsterdam waar de Nederlandse
Federatie VOBN/Betonhuis de gastheer was
voor de hele ERMCO-delegatie. Fedbeton was
in Amsterdam vertegenwoordigd door zijn
afgevaardige Dhr. Koen De Rycke en door Dhr.
Peter De Vylder. Tijdens deze Rep’s Meeting
werden de door de verschillende Commissies
in de loop van het jaar behandelde issues
uitgebreid voorgesteld en besproken.

Hieronder de tabel met een overzicht van de verschillende vergaderingen en de desbetreffende
FEDBETON-vertegenwoordigers voor België bij ERMCO in 2021.
ERMCO Vergaderingen

Aantal Meetings

Vertegenwoordigers in ‘21

Locaties

Representatives Meeting

1

Koen De Rycke, Peter De Vylder, Theo Servaes

Amsterdam

Board Meeting

5

Koen De Rycke (Peter De Vylder = vervanger)

Amsterdam & Virtual Meeting

Strategy & Development Committee

2

Peter De Vylder

Virtual Meeting

Technical Committee

2

Peter De Vylder

Virtual Meeting

Sustainability Committee

2

Peter De Vylder

Virtual Meeting
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CSCConcrete 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 ze structureel bijdraagt aan bijvoorbeeld het realiseren van klimaatdoelstellingen. Maar binnen dit programma is er evenzeer aandacht voor onder meer
veiligheid en welzijn van de werknemers. Naast certificatie van stortklaar beton en producenten van prefab beton, voorziet
het systeem ook in de beoordeling van producenten van cement en granulaten, de belangrijkste grondstoffen van beton.

CSC in België
We kunnen met gepaste fierheid
terugblikken op een succesvol 2021!
We sloten het jaar af met niet minder
dan 40 certificaten, meer dan een
verdrievoudiging ten opzichte van
2020. En ook 2022 ziet er goed uit
! Bij het ter perse gaan van dit activiteitenverslag, stond de teller op 62
certificaten !
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Er zijn 4 certificatieniveaus haalbaar, volgens
de vastgestelde resultaten bij de audit: Brons,
Zilver, Goud en Platinum. De verschillende criteria
worden beoordeeld en de scores worden op het
einde van de rit opgeteld. Deze som bepaalt dan
het certificatieniveau dat men behaald heeft.
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Het hoeft geen betoog dat beton, wereldwijd
veruit het meest gebruikte bouwmateriaal, op
zich een uitermate duurzaam product is. Beton is
een populair bouwmateriaal door zijn intrinsieke
kwaliteiten zoals brandveiligheid, thermische inertie, lokale beschikbaarheid, goede prijs/kwaliteit
verhouding en een eindeloze vormvrijheid. Beton
is een bouwmateriaal met een lage ecologische
voetafdruk en scoort telkens goed bij LCA-studies,
waar de milieu-impact over de ganse levensduur
bekeken wordt. Bij het toekennen van het CSClabel wordt echter verder gekeken. Ook de manier
waarop de bedrijven zorg dragen voor het welzijn
van hun eigen medewerkers, hoe ze omgaan met
hun klanten en met de bewoners in de buurt. Dit
sociaal-maatschappelijk luik is zeer belangrijk bij
de toekenning van het certificaat. Werkt de betonproducent met CSC-gecertificeerde grondstoffen,
dan wordt hij hiervoor extra beloond.

Het CSC-certificatieproces gebeurt door onafhankelijke certificatie-instellingen. In België zijn dat
momenteel SGS en KIWA.

Y COUN

GEHANTEERDE CRITERIA

ONAFHANKELIJKE CERTIFICATIE

LIT

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.
Onze verschillende regeringen hebben deze
ambitieuze doelstellingen trouwens vertaald in
concrete actiepunten (www.sdgs.be).

CO2-module
De CO2-module is een vrijwillige, aanvullende module bij het CSC-certificaat Beton.
Betonproducenten die over een CSC-Silver certificaat of hoger beschikken, kunnen
deze bijkomende module bekomen.
Het doel ervan is transparantie te creëren met betrekking tot de broeikasgasemissies
die gepaard gaan met de productie van beton en om beton met CO2-reductie in
klassen op te delen. De CO2-module is een certificering op productniveau, maar komt
niet in de plaats van een milieuproductverklaring (EPD).
Het is niet de bedoeling dat alle betonsoorten van een betoncentrale via de
CO2-module worden beoordeeld, maar alleen degenen met een aanzienlijke vermindering van de broeikasgasemissies.
De reductie van broeikasgasemissies wordt per sterkteklasse vergeleken met een
referentiesamenstelling. De referentiesamenstellingen in België werden bepaald op
basis van de gemiddelde waarden van de externe monsternames in het kader van de
Benor-controle voor stortklaar beton.
Hoe hoger de reductie, hoe meer sterren men kan bekomen voor een bepaalde betonsamenstelling.
De berekeningen dienen te gebeuren met door CSC-erkende software en LCI-databanken, en volgen de methodologie die ook voor de opmaak van EPD’s gebruikt wordt.
Een onafhankelijke certificatie instelling auditeert de gevolgde werkwijze en de
gebruikte basisgegevens.

ERKENNING DOOR BREAAM,
STEUN VANUIT DE OVERHEID

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN

Bert De Schrijver, Technical Advisor bij Fedbeton:
“De CSC-certificering wordt wereldwijd meer en
meer naar waarde geschat. Ook BREEAM erkent
het belang van het label en kent in zijn beoordeling maar liefst 7 punten toe aan het CSC-Platinum label. In België hebben het Federaal Instituut
voor Duurzame Ontwikkeling en het Departement
Omgeving van de Vlaamse Overheid CSC opgenomen als label voor duurzame aankopen. We
streven ernaar dat CSC dé referentie kan worden
voor duurzaam ondernemen in de betonsector.”

Met de promotie van het CSC-label wil Fedbeton
inspelen op de toenemende vraag naar transparantie in en informatie over de sociale en milieuprestaties van bouwmaterialen. Ook belangrijk
hierbij is het bieden van toegevoegde waarde aan
klanten die meewerken aan projecten gericht op
Green Building rating Systems, zoals BREAAM. Via
initiatieven als CSC kunnen ook de ‘best practices’
in de sector onder de aandacht gebracht worden
van een breder publiek, net als de hoge normen
die de sector hanteert. Afsluitend kunnen we stellen dat CSC een waardevol label heeft ontwikkeld
dat enkel door onafhankelijke certificatie-instellingen wordt afgeleverd. CSC is wereldwijd van
toepassing en wordt gesteund door tal van NGO’s,

Ook LEED en DGNB, 2 andere labels voor duurzame gebouwen, hebben CSC erkend als label
voor duurzaam aankopen.

Studiedag BBG Beton en klimaat
CSC was aanwezig op de studiedag
die de Belgische Betongroepering
(BBG) organiseerde op 9/06/’21.
Een 60-tal enthousiaste toehoorders
luisterde in De Montil in Affligem
geboeid naar de uiteenzetting over
het succesvolle certificatiesysteem en
de actuele realisaties.

waardoor de geloofwaardigheid van het systeem
alleen maar wordt bevestigd. Het behalen van het
label is de erkenning van een duurzame bedrijfsvoering, een versterking van het merk én van de
reputatie van de betrokken bedrijven.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
In 2021 werd een aangepast certificatieschema
uitgewerkt voor granulaten van maritieme
oorsprong. Er bleek bij heel wat betonproducenten die dergelijke materialen gebruiken interesse, zodat ze hiermee hun eigen score kunnen
verbeteren. Einde 2021 werden er 3 certificaten
afgeleverd aan Nederlandse producenten van
granulaten van maritieme oorsprong.
Producenten van prefab betonelementen die geen
eigen betonproductie hebben, maar het beton
inkopen bij een producent van stortklaar beton,
hebben nu ook de mogelijkheid om een CSCcertificatie te bekomen; een aangepast schema
werd uitgewerkt.
Tenslotte werd ook tegemoetgekomen aan de
steeds grotere vraag naar transparantie op gebied
van CO2-impact van stortklaar en prefab beton.
Hiertoe zag de CO2-module het licht.
Waar wacht u nog op ?
www.csc-be.be
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DE PARTNERS VAN FEDBETON HEBBEN ELK HUN BOODSCHAP
Vandaag heeft FEDBETON reeds 30 Partners; elk van deze firma’s is trouw gebleven aan haar Partnership, ook in de periode
dat Corona hardnekkig bleef wegen op de werking van éénieder. Het feit dat er nieuwe Partners aansloten, heeft alles te
maken met de wens van die firma’s om ook dichter betrokken te worden bij de werking van de sector en nauwere banden
te onderhouden met zijn leden.
Net zoals in 2020 kon er in 2021 ook maar tegen halve snelheid regionaal vergaderd worden. Wetende dat de fysieke regiomeetings net het middel zijn om
mekaar beter te leren kennen is er gelukkig in het najaar opnieuw de mogelijkheid geweest om te netwerken in de vijf regio’s; dat was duidelijk een ‘figuurlijke
zucht van opluchting’ voor velen.
Lees hieronder wat de Partners mee te delen hebben, maar kijk ook naar de complete lijst op pagina 55.

AALBORG PORTLAND GROUP

ADFIL CONSTRUCTION FIBRES

PROJECT WIT BETON IN-SITU: The Reach: John F. Kennedy Center
for Performing Arts, Washington DC USA (2019)

Duurzame wapening voor een betere carbon footprint
Als ontwikkelaar en producent van performante vezels voor de
wapening van stortklaar beton, spuitbeton en prefabelementen
is Adfil wereldwijd marktleider in zijn domein. Durus EasyFinish
(sinds 2018 ATG-gecertificeerd), de macrosynthetische vezels van
het bedrijf uit Zele, worden steeds vaker gebruikt als duurzaam en
roestvrij alternatief en/of aanvulling voor staalwapening.

Wereldwijd is Aalborg Portland betrokken bij tal van
projecten die gerealiseerd zijn
op basis van wit cement en
in-situ uitgevoerd. Dit project
van de hand van architect
Steven Holl huisvest het Centrum voor Hedendaagse Kunst. Dit project wordt
gezien als een memorial voor President John F. Kennedy. Vijf verschillende
betonsamenstellingen werden gebruikt om tot een esthetisch, architecturaal,
akoestisch en structureel pronkstuk te komen. De verschillende paviljoenen
hebben een complexe vormgeving waardoor ook hoge sterkte vereist is. De
witte cement werd gekozen om zowel te voldoen aan de hoge esthetische
eisen als de structurele stabiliteit. De buitenafwerking werd voorzien met een
houtstructuur voor een natuurlijk effect. Voor het interieur werd bijzondere
aandacht geschonken aan akoestiek. Om een excellente geluidskwaliteit te
bekomen heeft het oppervlak een gekreukelde textuur ‘Crinkle Concrete’ voor
een betere geluidsdiffusie en om echo te beperken. Dit is uiteraard een functionele meerwaarde in een museum omgeving. Aalborg White witte portlandcement biedt hoge mechanische performantie en is ook geschikt om complexe
vormgeving en texturen te combineren. Ook in combinatie met pigmenten
biedt dit extra mogelijkheden om diverse architecturale visies te benaderen
en de gewenste esthetiek te bekomen.

AURUBIS BEERSE
Aurubis Beerse is sinds 2020 onderdeel
van het smelter netwerk van Aurubis
Group en vervult hierin een prominente rol
op het vlak van multi-metal recyclage en
raffinage. De site in Beerse behandelt de
meest complexe secundaire grondstoffen
en brengt deze terug in de economische
waardeketen als geraffineerde metalen,
metaalproducten en mineralen. Op deze
manier bevoorraadt ze op een duurzame
en circulaire manier een wereldwijd
netwerk in de metaalindustrie.
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Durus EasyFinish vezels kunnen een belangrijke rol spelen in de duurzaamheid
van elk bouwproject. Vloeren, wanden en prefabelementen worden traditioneel
gewapend met stalen netten: een oplossing die haar waarde al ruimschoots
bewezen heeft, maar waarbij vaak sprake is van overdimensionering. Durus
EasyFinish vezels zorgen vaak voor een ecologischer én economischer alternatief. Hun positieve invloed op de CO2-footprint van betonnen constructies blijkt
ook uit de EPD-certificatie (Environmental Product Declaration) waarover Adfil
sinds begin 2020 beschikt.

Door middel van zelf ontwikkelde technologieën en knowhow, wordt de potentiële impact van onze activiteiten op
mens, milieu en klimaat tot een minimum beperkt. Duurzaamheid is een elementair bestanddeel van onze strategie. In lijn met het basisprincipe “op verantwoorde wijze
waarde uit grondstoffen creëren”, integreert het bedrijf
duurzaam handelen in alle aspecten van de bedrijfscultuur.
Met onze metalen leggen we de basis voor technologieën van de toekomst. Slim en verbonden zijn werkt
niet zonder metalen. Of het nu gaat om hernieuwbare
energie, elektrische voertuigen, digitalisering of verstedelijking, de vraag naar metalen zal blijven stijgen. Met ons
zero-waste bedrijfsmodel dragen we bij tot de oplossing
van de uitdagingen die zich vandaag in onze maatschappij stellen en blijven we verder doelgericht investeren om
onze positie te versterken.

AUTOMIX
Automix ontwerpt of renoveert uw betoncentrales en levert uw
betonmixers op vrachtwagens of trailers zoals u ze wenst.
Wij nemen uitgebreid onze tijd samen met u om uw noden en voorkeuren
te begrijpen en stellen een oplossing op maat voor. Met ons mobiele onderhoudsteam en goed uitgeruste bestelwagens kunnen wij u waar dan ook in
België met het juiste materiaal en kennis steeds uit de nood helpen. Heeft u
meer vragen? Neem dan gerust contact op via www.automix.be

BAG-MACBEN BV als je wil weten wat je meet
BAG-MacBen bv behoort sedert vorig jaar tot de Belgische Ricaro groep gespecialiseerd in materiaaltestapparatuur
en is een onafhankelijk ingenieurskantoor met kantoren in Sint-Niklaas (België) en in Breda (Nederland).
BAG-MacBen bv is gespecialiseerd in kwaliteitsonderzoek en meetapparatuur
én focust zich binnen de Ricaro groep vooral op de bouwsector. Het bedrijf levert
niet alleen diverse meetapparatuur, maar doet ook het onderhoud, verzorgt de
voor- en na-service én begeleidt zijn klanten in hun meetproces. BAG-MacBen
bv is ISO17025 geaccrediteerd voor de kalibratie van drukproeftoestellen,
trekproeftoestellen en weegschalen. Het bedrijf heeft een eigen uitgebreid en
erkend kalibratielaboratorium. BAG-MacBen is opgedeeld in drie afdelingen: de
afdeling Begeleiding, de afdeling Sales en de afdeling Services en Kalibraties.
BAG-MacBen beschikt over een opleidingscentrum met laboratoria in SintNiklaas. BAG-MacBen biedt diverse monitoringsystemen aan zowel in vers
beton, oud beton, vochtigheid, temperatuur als scheurbreedte en anderen.
Het zusterbedrijf Betonadvies Gijko is gespecialiseerd in betondiagnose

BCLS
Landbouwproject - Lokeren – aannemer:
De Pauw Betonwerken

opdrachten, waarbij zowel in oud als jong beton niet-destructieve als destructieve metingen worden uitgevoerd met een uitgebreide rapportering. BAGMacBen, Uw oplossing voor Smart Concrete Quality Solutions

Het pas opgerichte BCLS is gespecialiseerd in een geautomatiseerde reiniging van de betonmixer.

Met deze exclusieve en geavanceerde methode slaagt BCLS erin om de
uitgeharde betonresten uit de trommel te halen zonder schade aan de trommel en bovenal zonder risico’s op ongelukken. Voorheen gebeurde dit op een
ongezonde en onveilige manier door middel van een breekhamer waardoor er
onvermijdelijk schade aan de trommel was.
Gelukkig biedt BCLS hiervoor eindelijk het alternatief!
Een reiniging met haar machine
kan gebeuren bij de klant zelf, mits
er hiervoor voldoende zuiver water
voorhanden is. Om optimaal gebruik
te maken van deze veilige en snelle
manier brengt BCLS hiervoor tevens
een scharnierbare vulgoot op de
markt. Een goede opvolging en
regelmatige cleaning verlengt de
levensduur van uw voertuig, vermijdt
overgewicht en kans op overvulling
van de trommel en brengt bovendien een niet onbelangrijke daling van het
verbruik met zich.

BEKAERT

Bekaert produceert sinds de jaren ’70
een heel gamma aan bouwmaterialen.
Dramix® staalvezels worden reeds 50 jaar gebruikt als alternatief
voor traditionele wapening in allerlei betonnen constructies. Het
huidige gamma staalvezels, gegroepeerd in de 3D, 4D en 5D familie, hebben vele toepassingen.
• 3D staalvezels worden voornamelijk gebruikt in gezaagde en voegarme
vloeren en licht belaste residentiële bouwelementen, zoals druklagen,
strookfunderingen en funderingsplaten van kleine gebouwen.
• 4D staalvezels zijn zeer effectief in combinatie met traditionele wapening
waarbij vooral gefocust wordt op het controleren van scheuren t.g.v.
verhinderde krimp of belastingen. Deze worden dan ook veel gebruikt in
funderingsplaten onder waterdruk of allerlei naadloze constructies.
• 5D staalvezels zijn de meest performante en worden daarom veelal gebruikt
bij zwaar belaste structuren en allerlei prefabtoepassingen.
Dankzij een nauwe samenwerking met de betoncentrales slaagt Bekaert er
in Dramix® staalvezel aan te bieden voor verscheidene toepassingen. Haar
ingenieurs verlenen advies inzake type staalvezel en dosering en stellen
indien gewenst een rekennota op. Dramix® staalvezel is ATG gecertificeerd.
Dankzij deze certificering, kan het BENOR-merk voor beton behouden blijven.
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CEMMINERALS

Cemminerals investeert gedurende 2022 fors om de groei van het bedrijf te bestendigen. De opslagcapaciteit wordt uitgebreid met 4 extra cement silo’s en een klinkerhal. Dit zal de flexibiliteit en beleveringszekerheid naar de klanten ten goede komen.
Na de oplevering zal Cemminerals 120.000 ton klinker en 30.000 ton cement kunnen stockeren. Ook een automatisch laadsysteem voor het laden van schepen komt aan bod. Bovendien
heeft Cemminerals NV in 2021 sterk ingezet op het behalen van duurzaamheidscertificaten
ter ondersteuning van zijn klanten. Allereerst werd het CSC (Concrete Sustainability Council)
zilver certificaat behaald. CSC is een internationaal erkend certificaat dat duurzaamheid
doorheen de supply chain erkent Daarnaast werd het cement gamma gecertificeerd op basis
van een levenscyclusanalyse (LCA) resulterende in een milieukostenindicator (MKI). MKI is
een in Nederland veelgebruikte indicator die alle relevante milieueffecten samenvoegt in 1
enkele score.

Een uitgebreid gamma aan betonmachines gecombineerd met de
nodige kennis en ervaring zorgt voor een betrouwbare partner.
CMS (Construction Machinery Service) is de gekende CIFA dealer voor de Belgische markt. Die staat voor een goede service zowel tijdens de verkoop als in
de after-service en onderdelen.
CIFA heeft een uitgebreid gamma
van zowel betonpompen, -mixers
als mixerpompen voor uiteraard de
gehele betonindustrie. Met doorgedreven innovatie en een uitgebreid
gamma gekoppeld aan een hoge
betrouwbaarheid heeft CMS een
oplossing voor elk “betonwerk”.

transporteren van duurzaam beton !
Na een geslaagde test van enkele maanden on the field kondigt
DE BUF HYDRAULIEK met veel trots haar battery mixer 2.0 aan.
De resultaten en ervaringen tot nu toe zijn verbluffend.
Deze oplegger, zoals de naam het zelf zegt, is aangedreven door batterijen in
combinatie met elektromotoren. Alles is ontworpen en geëngineerd in eigen
huis van de firma waardoor ze snel kon inspelen op de eisen en wensen van
de klanten. Deze elektrische mixer heeft niet alleen een positief effect op de
CO2 uitstoot maar ook de geluidsoverlast op de betoncentrale als op werf
wordt sterk gereduceerd. De dieselmotoren zoals men die steeds gewoon was,
passen niet meer in dit plaatje van duurzaam betontransport. Hiernaast is DE
BUF ook volop bezig met de uitwerking van een battery opleggermixer die zal
getrokken worden door een elektrische trekker in plaats van een trekker met
een klassieke verbrandingsmotor. Dit zal leiden tot een zero emission in het
transporteren van beton. De
battery mixer van DE BUF zal
onder andere worden ingezet
in Parijs om zijn steentje bij
te dragen aan de bouw van
het Olympisch Dorp dat in
opbouw is voor de Olympische
Spelen van 2024.
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Als onafhankelijke business unit binnen de Lybover-groep levert Lybover BULK (Motogroup)
installaties voor de opslag en het transport van bulkgoederen.
Lybover BULK is vooral actief in de bulk-, beton-, chemie- en recyclagesector.
Naast totaalprojecten biedt Lybover BULK ook componenten aan zoals silo’s,
transportbanden, trechters, schroeven, elevatoren, big bag stations enz… Van
oudsher heeft Lybover BULK een stevige verankering in de betonsector. Vanuit
deze kennis en expertise geldt Lybover BULK als dé partner voor de realisatie
van complete centrales op maat waarbij kwaliteit en degelijkheid van tel zijn.
Voor België, Nederland en Frankrijk is Lybover BULK sinds 2016 agent van
SIMEM, de Italiaanse ex¬pert voor standaardcentrales en componenten. Dankzij
het partnership met EIRICH, fabrikant van industriële mengers, granuleerders en
molens, kan Lybover BULK ook een beroep doen op geavanceerde mengtechnologieën voor de beton- en bouwmaterialensector. Lybover BULK is zo steeds in staat
een gepast antwoord te bieden binnen deze uitdagende sectoren.

CMS, de Belgische dealer voor CIFA

DE BUF A new star is born in het

LYBOVER BULK

MAN

MAN, het merk met de leeuw, is een gevestigde waarde op de markt van lichte en zware bedrijfsvoertuigen
alsook bussen en coaches. Met meer dan 100 jaar ervaring in de sector positioneert MAN zich als een speler die
doorheen de jaren telkens wist en weet te verbazen met innovatieve transportoplossingen en –diensten.

Zo biedt MAN naast MAN DigitalServices (voor
onder meer proactief onderhouds- en fleet management) ook leasing- en financieringsformules op maat via MAN Financial Services, gecertificeerde tweedehandsvoertuigen onder de noemer MAN TopUsed
en chauffeurstrainingen via MAN ProfiDrive. Een totaalpakket dus om de Total

IN2-CONCRETE

In België beschikt MAN over
een uitgebreid dealernetwerk
dat bestaat uit vijf eigen filialen
(Kobbegem,
Wommelgem,
Courcelles, Doornik en Neufchâteau) en een 25-tal zelfstandige verkoop- en servicepartners.

IN2-CONCRETE is een gespecialiseerde groothandel voor
decoratief beton. Het verdeelt machines, diamantgereedschap,
chemieproducten en bouwmaterialen voor het plaatsen, afwerken,
onderhouden en nabehandelen van decoratief beton.
IN2-CONCRETE is een servicepartner die samen met de klant op zoek gaat
naar oplossingen voor het succesvol realiseren van projecten. De vertegenwoordigers komen kostenloos langs op de werf voor gratis advies, probleemoplossing, demonstraties en opstarten van werven. Verder zet het sterk in op
kennis, innovatie en opleidingen voor betonprofessionals in het opleidingscentrum IN2-ACADEMY.
IN2-CONCRETE staat voor een
transparante informatie en prijzen,
waarbij alle productinformatie,
technische info, handleidingen
en prijzen op elk moment zichtbaar zijn op de webshop www.
in2-concrete.com.

Cost of Ownership van de ondernemer steeds optimaal te beheersen. Met de
introductie van de nieuwe MAN Truck Generation verlegt MAN eens te meer
zijn grenzen en worden nieuwe standaarden gezet op het vlak van verbruik,
comfort en veiligheid van chauffeur en omgeving. Het digitale spiegelvervangingssysteem, MAN OptiView, dat sinds kort optioneel verkrijgbaar is vormt de
ideale aanvulling op de nieuwe
MAN trucks en elimineert de
problematiek van de dodehoek
zo goed als volledig

Meer info op www.man.be

SATIC-MINERA
Als groothandel in bouwgrondstoffen wil Satic Minera voor
haar klanten een betrouwbare partner zijn en een meerwaarde
bieden opgebouwd uit logistiek, optimale dienstverlening en
permanente communicatie. Onze filosofie is verder bouwen
aan de continuïteit van ons bedrijf en dankzij een optimale
logistieke ondersteuning en levergaranties, een sterke relatie
op te bouwen met onze klanten en leveranciers. Ons productgamma omvat alle soorten zand, grind en steenslag alsook
diverse siergranulaten, breukstenen, maas-/rijnkeien, lava,
porfier, argex, dolomiet, grès, e.a. voor diverse toepassingen.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Antwerpen. De afhaaldepots bevinden zich in
Roeselare, Lummen, Brussel en Terneuzen. Levering per vrachtwagen en per schip:
• Zandhandel Lummen
T 011/45 36 89 – F 011/26 23 96 – info@zhl.be
• Zandhandel Roeselare T 051/22 79 55 – F 051/22 03 45 – info@zhr.be
• Depot VEMAT in Brussel T 02/245 77 52 – F 02/242 46 78 – info@vemat.be
• De Hoop Terneuzen BV T +31 115 68 09 11 - F +31 115 61 41 59 – info@dehoop.nl
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SGS INTRON: 50 jaar duurzame en praktische

oplossingen bij vragen over bouwmaterialen en -processen

Als onderdeel van SGS, 's werelds grootste test-, inspectie- en certificeringsbedrijf, helpt SGS INTRON U verder waar anderen dat niet kunnen. Vanuit
verschillende disciplines is SGS INTRON vaak betrokken is bij het opstellen van nieuwe regelgeving, draagt SGS INTRON bij aan innovaties en
het toepasbaar maken van bouwstoffen. Voor de betonindustrie is SGS INTRON geaccrediteerd voor onderzoek aan beton, vloeistofindringing en
verificatieonderzoek van bijvoorbeeld druksterkte of cement- en morteleigenschappen.
De dienstverlening omvat
•	kwaliteitsborging, zoals certificatie, verificatie en attestering van
bouwproducten en processen, waaronder CSC, mobiele betoncentrales,
recyclinggranulaten en bodemassen
•	materiaalkundig, milieukundig en toepassingsgericht laboratoriumonderzoek. Van kleinschalig en specialistisch tot bulkanalyses voor het testen,
analyseren en keuren van (bouw)materialen en -producten
•	inspecties en onderzoek van (schades aan) bouwwerken en constructies
op locatie
•	projectmanagement, begeleiding en advies bij vraagstukken over
bouwproducten en bouwprocessen
•	onderzoeken in het kader van circulair bouwen en duurzaamheid, zowel
in het kader van recycling, MKI of LCA, milieuprofielen alsook (zeer)
zorgwekkende stoffen
•	onderzoek in verband met schademechanisme zoals corrosie of chloride.
Dit kan worden gecombineerd met onderzoek naar de staalkwaliteit van
bijvoorbeeld betonwapening.

De zekerheid van onafhankelijkheid staat bij SGS INTRON voorop en wordt
geborgd door strikte protocollen en accreditaties.
Voor meer informatie kijk op www.sgs.com/intron en
www.sgs.com/intron-certificatie of neem contact op met
Jeroen Pos via jeroen.pos@sgs.com of +31882145133.

SUIVO
De betonmortelsector is er eentje met zijn eigen uitdagingen. Leveringen kunnen onvoorspelbaar zijn: geen
100% vaste volumes en variabele lostijden. Bij stortklaar beton zijn temperatuur en timing cruciaal. Een slechte
timing kan ertoe leiden dat de volledige inhoud van een betonmixer waardeloos wordt. Genoeg uitdagingen
bij de dispatchers en planners!
Digitalisering en IoT (het internet de Dingen) kunnen heel wat
processen op en rond werven optimaliseren. Een tool die daarbij
helpt is de Beton App. Een draadloze sensor (de beton-tag) registreert bewegingen en rotaties van betonmixers en stuurt de status
door naar het dispatching planbord. Dergelijke statusupdates
tonen de stappen die belangrijk zijn bij het hanteren van een
product als betonmortel:
• vertrek centrale
• aankomst bouwplaats
• het mengen, start lossen
• einde lossen
• vertrek bouwplaats
Het digitaal stroomlijnen van deze processen gebeurt volledig
automatisch via het Suivo IoT Cloud Platform. Door gebruik te
maken van de beton-app, kun je nauwkeuriger plannen en timingfouten elimineren. Timing is dan niet langer een (dure) gok of
schatting, maar een weet! De Beton-app draait op tablets in de
voertuigen en wordt automatisch gevoed met status updates. De
gebruiksvriendelijkheid maakt het zeer toegankelijk voor chauffeurs. Leveringsbonnen worden digitaal ontvangen, het logistieke
proces wordt vereenvoudigd en de facturatie verloopt correcter.
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VVM
Twee ultramoderne cementmaalfabrieken, een eigen labo en zeer ervaren medewerkers staan aan de basis van de hoogwaardige en
stabiele kwaliteit van de cementproducten van VVM. Vanuit de fabrieken, gesitueerd in de havens van Antwerpen en Gent, levert VVM
alle klassieke cementsoorten voor de bouw in de Benelux en Frankrijk.
Met een historie in de betonindustrie en door jarenlange ervaring is VVM in
staat om goed in te spelen op de behoefte van de betonproducenten. Door
duurzame relaties aan te gaan met haar klanten kan VVM haar kennis delen
en de meest geschikte adviezen geven voor het leveren van een hoogwaardige
cement in een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
Als vooraanstaande organisatie in de cementsector neemt VVM haar verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Duurzaamheid stimuleert VVM tot productontwikkeling en innovatie. Moderniseringen omvatten de optimalisatie van het
procesrendement evenals meer recyclage, afvalvermindering, energie-efficiëntie
en emissiereductie. De veiligheid van onze medewerkers en derden zijn bovendien een absolute topprioriteit. De aanhoudende investeringsprogramma’s op
deze gebieden dragen bij aan het optimale presteren en de toekomstbestendigheid van onze organisatie.

WAM BULK HANDLING MACHINERY
Wam Bulk Handling Machinery NV is het Belgisch filiaal van WAMGROUP en levert
standaard componenten voor betoncentrales voor de Belgisch-Luxemburgse markt.
Tot het leveringsprogramma behoren
•	Ontstoffingsfilters op silo, weger of menger
•	Over/onderdrukventielen
•	Silobeveiligingssystemen met o.a. knijpventielen, niveaumelders
•	Beluchters en trilmotoren

•	Vlinderkleppen en schuifkleppen
•	Buisschroeven en trogschroeven
•	Beladingsbalgen
•	Schroeven voor recuperatie van zand en grind uit restbeton
Alle inlichtingen in dit verband bij uw installateur of via www.wamgroup.be

41 CONCRETE DAY
STE

De hoogmis van de betonsector, zijnde
Concrete Day, was in 2021 aan zijn 41e
editie toe, en deze kon gelukkig voor
iedereen, fysisch worden georganiseerd op
14/10/2021. In tegenstelling tot voorheen
was niet het Constant Van Den Stock-stadion
de locatie maar was dit jaar dé place-to-be de
Brabanthallen te Leuven. Met meer dan 500
bezoekers kreeg de Belgische Beton Groepering (BBG) een mooie opkomst in deze nog
steeds uitdagende omstandigheden.
Alle beton-gerelateerde Federaties waren ook samen aanwezig wat tot zeer interessante lezingen alsook constructieve
gesprekken leidde.
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MAT-EXPO – 10 september 2021 – Kortrijk
Op 10 september ’21 organiseerde FEDBETON op MAT-EXPO te Kortrijk een seminarie dat volledige gewijd was aan
“Water”. Soms hebben we er daar te weinig van, maar soms ook ineens veel te veel. De ramp van midden juli ’21 was een
element dat kon tellen in deze context. Niemand had, op het ogenblik dat het thema voor het seminarie gekozen werd,
durven denken dat er zoiets rampzalig zat aan te komen in de Oostkantons.
De door FEDBETON aangetrokken sprekers gaven, via hun presentaties, invulling aan de duale situatie van te veel water
versus te weinig water.
De Heer Louis Errembault, Market Development
Manager van Holcim lichtte in detail toe hoe “Ter
plaatse gestort decoratief waterdoorlatend beton
“Hydromedia”” precies werkt. Samengevat komt
het erop neer dat, mits een waterdoorlatende
onderfundering te concipiëren, de waterdoorlatende betonnen toplaag toestaat om vele
tientallen liter op enkele luttele seconden in de
ondergrond te laten insijpelen.
Zeker nu er zoveel Gemeenten en Besturen pretenderen dat de verhardingen de boosdoener zijn
van al het onheil, is wellicht meer dan ooit het
moment aangebroken om de diverse overheden,
de aannemers en de klanten te wijzen op het feit
dat er alternatieven bestaan voor de traditionele
verhardingen met een afwatering naar de riolering.
De Heer Carl Heyrman, Algemeen Directeur van
Aquaflanders, gaf een ontnuchterende presentatie over het waterbeleid in Vlaanderen. Alleen al
met de titel “ Anders omgaan met Blauw Goud is
geen luxe” had hij onmiddellijk de aandacht van
alle deelnemers in de zaal.
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trale economie en diens meer…de zaal werd in
alle opzichten ondergedompeld in de boeiende
– maar tegelijk complexe – wereld van het water.
Besluiten mag men dat er voor de Bouwsector
zeker uitdagingen maar ook opportuniteiten voor
het grijpen liggen.
Peter De Vylder, Directeur FEDBETON, capteerde
de aandacht van de zaal met zijn presentatie die
een sprekende titel had “Stortklaar beton, een
verstandshuwelijk”.
Inderdaad, om beton te maken heeft men water
nodig; maar ook niet meer dan echt nodig is om
een goede water-cement ratio te respecteren. Men
begrijpe daaruit ook dat er nog water beschikbaar moet zijn om beton mee te maken (cfr. de
afschakelplannen van de overheid in tijden van
grote droogte).

De laatste spreker van de namiddag, Matthias
Merckx, Auditor bij SGS-certificatie, verschafte
een complete uitleg bij het CSC-dossier in zijn
presentatie “Beton, een duurzaam bouwmateriaal”. Uiteraard is de link naar “duurzaamheid”
dan geen lege letter als men het over waterbeheersing heeft.
Zijn presentatie was de naadloze overgang om
dan te komen tot het huldigen van alle nieuwe
Houders van een CSC-Certificaat.
De 80 deelnemers rondden de namiddag af
tijdens de aangeboden drink.

LCA QUADRANT
Een Environmental Product Declaration, zoals een EPD voluit heet, is een genormaliseerde manier om de milieu impact van
bouwmateralen te bepalen. Een EPD heeft dus betrekking op het product zelf. Ze worden ook door een onafhankelijke third
party geverifieerd. Dit maakt EPD’s onderling vergelijkbaar en betrouwbaar.
Fedbeton liet in 2019 een zogenaamde sectorspecifieke EPD opstellen door
VITO, die vervolgens geverifieerd werd door AIB Vinçotte. De EPD is van
toepassing voor een gemiddelde C30/37-EE2-S4-Dmax 22mm- CEM III/A
42,5 N LA en dit op basis van de input van onze leden. Deze EPD geeft een
gemiddeld beeld van de milieuprestatie voor dit betontype dat representatief is voor onze leden. We hebben gerekend met de grondstoffen (soort en
herkomst) die courant in België gebruikt worden. De EPD houdt rekening met
de milieuprestaties van de grondstoffen zelf, inclusief hun transport naar de
betoncentrale. Ook de impact van het transport van het beton naar de bouwplaats en zelfs de verwerking hiervan (oa. het gebruik van een betonpomp)
wordt mee in rekening genomen.
De EPD dient onder meer als input voor rekenprogramma’s zoals TOTEM1,
waarmee de milieu-impact van ganse gebouwen berekend wordt. De verwachting is dat dergelijke berekeningen binnenkort verplicht zullen worden voor
overheidsopdrachten.

LCA QUADRANT
Midden 2020 is Fedbeton aan de slag gegaan om nog een stap verder
te zetten. Samen met onze zusterfederatie GBV vertrouwden we VITO de
opdracht toe om een applicatie te ontwikkelen, waarmee we ook variaties

op de gemiddelde betonsamenstellingen kunnen doorrekenen. Zo zag LCA
Quadrant in het voorjaar van 2021 het levenslicht. De ontwikkeling van de
tool werd intussen verdergezet door Enperas, een spin off van Vito.
Op basis van de EPD van Fedbeton of deze van GBV (stortklaar beton voor
lineaire elementen) kunnen de gebruikers aan de hand van deze tool LCA
berekeningen maken voor hun specifieke situatie. De betonsamenstelling kan
aangepast worden of men kan andere grondstoffen kiezen. Wat is bijvoorbeeld de impact van een andere cementtype? Of de afstand tot uw specifieke
werf kan in rekening gebracht worden. Dit zijn maar enkele voorbeelden.
Eind 2021 tekenden reeds een 10-tal bedrijven in op deze tool en gingen
aan de slag om meer inzicht te krijgen in de milieu impact van beton en zo
stappen te zetten om hun beton te verduurzamen.
Bent u als lid van Fedbeton of GBV ook geïnteresseerd om LCA Quadrant te
ontdekken? Aarzel dan niet ons te contacteren via de gebruikelijke kanalen.
Onze sector steekt met deze initiatieven duidelijk zijn nek uit. De noodzaak tot
inzicht in de duurzaamheid in het algemeen en in de milieu impact van onze
activiteiten in het bijzonder, is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven.
1

Totem: Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials (www.totem-building.be)

Anderzijds is beton het perfecte bouwmateriaal
om het water letterlijk in goede banen te leiden
(riolen, kanalen en kades, sluizen, putten voor
opvang en hergebruik van hemelwater, waterzuiveringsstations, watertorens, enz.)

Waterbedrijven en hun uitdagingen, rioolbeheerders, de wereldwijde – alsmaar toenemende vraag
naar drinkbaar water van de straks 8 miljard
mensen, waterbeschikbaarheid, kraanwatergebruik, de klimaatveranderingen en een waterneu-

Daar waar volgens sommigen de verhardingen
met de vinger moeten gewezen worden, lijkt het
ons dat het beton meer de oplossing is dan de
oorzaak.

Peter De Vylder, Directeur FEDBETON.

Louis Errembault, Market Development
Manager van Holcim.

Carl Heyrman, Algemeen Directeur van
Aquaflanders.

Matthias Merckx, Auditor bij SGScertificatie.
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STATISTIEKEN 2021
Jaarlijks doen we een beroep op onze leden om een aantal kerncijfers van onze sector in kaart te brengen. Voor de oefening
over de cijfers van 2021 ontvingen we opnieuw gegevens van ruim 65% van de aangesloten betoncentrales. We mogen
dus spreken van een representatief resultaat. De cijfers die hieronder gerapporteerd worden zijn de gemiddelde waarden
van de deelnemers.
Noot

Het betreft hier weliswaar enkel de karakteristieken van stortklaar beton dat met de betonmixer geleverd wordt. Aardvochtige mengsels (zoals stabilisé,
steenslagfundering, etc.) die onze leden eveneens produceren werden hierin dus niet opgenomen.

Répartition par Dmax

Wat betreft de arbeidsongevallen werden alle uren waaraan de werknemers blootgesteld waren aan risico’s in rekening gebracht, dus inclusief de uren
productie of transport voor die aardvochtige mengsels.
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Per sterkteklasse (beton volgens EN 206 en NBN B 15-001)
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11%

19%
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Speciaal beton

50%

Per T-klasse (beton volgens EN 206 en NBN B 15-001)

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

≤ 8mm

> 8mm en ≤ 16mm

29%

0%

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

≤ 8mm

20%

C30/37

SCC

7%

3%

C35/45

Uw project verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product.

Verdeling per Dmax

14,04
0,67
2,27

Wist je dat …
• … er gemiddeld 2,8 kWh elektriciteit nodig is voor de productie van 1m³ beton ?
• … dat 2% hiervan afkomstig is van hernieuwbare bronnen?
• … er gemiddeld 345 kg bindmiddelen gebruikt wordt per m³ beton ?
• … het klinkergehalte van deze bindmiddelen bij onze leden 48% bedroeg ?
• … er gemiddeld 3% secundaire grondstoffen gebruikt worden?
• …. er ruim 47% van het stortklaar beton verpompt wordt ?

BENOR • Kunstlaan 20 • 1000 Brussel • T 02 511 65 95 • www.benor.be • info@benor.be
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LEDEN FEDBETON PRODUCENTEN VAN STORTKLAAR BETON
AC MATERIALS

BOUFFIOUX TERRASSEMENT BETON

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

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

ADAMS

Polendam 13
2340 Beerse
T 014 61 71 83
E info@adams-polendam.be
W www.adams-polendam.be

ADAMS = lettertype Arial Black regular
POLENDAM NV = lettertype Arial Bold
Zwart + rood pms 485

BUYSSE BETON

ARDENNE BETON

DECLERCQ STORTBETON

H. KEULEN BETON

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

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

POLENDAM NV

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

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

BOUWMATERIALEN
L. VAN DEN BROECK

ADAMS POLENDAM

DE WITTE BETON EN
BOUWMATERIALEN

BETONCENTRALE | INDUSTRIEVLOEREN

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

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

DEVAGRO BETON & RECYCLING

HOLCIM BELGIQUE

CCB

ELOY BETON

INTER-BETON

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

ENVEMAT

JACOBS BETON

BETONCENTRALE BLOMME

COLAS BELGIUM

F. OTTEVAERE & Co (OBC)

KERKSTOEL BETON

BETONCENTRALE DE BRABANDERE

COOPMANS DC

FAMENNE BETONS

BETONS FEIDT BELGIUM

DE RYCKE FRANCOIS BETON

GERMAIN VINCKIER

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

BBE

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

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

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

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

CMIX

BETON BAGUETTE

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

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

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

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

Antoon Van Osslaan 1/28A
1120 Brussel
T 02 482 06 30
E info@colas.be
W www.colas.be

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

Handelsstraat 12
8630 Veurne
T 058 31 10 95
E info@de-brabandere.be
W www.de-brabandere.be

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

Rue du Parc Industriel 40
6900 Marche-en-Famenne
T 084 31 30 91
E direction@famenne-betons.com
W www.famenne-betons.com

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

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

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

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

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

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

LAMBERT FRERES

Rue de l’arbre 10
6600 Bastogne
T 061 24 06 12
E secretariat@lambert-freres.be
W www.lambert-freres.be

MERMANS BETON

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

B-MIX BETON

DE RYCKE GEBROEDERS

GNB BETON

MULTI-MIX

BOSSCHAERT

DE SNERCK

GOFFETTE & FILS

NB BETON

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

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

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

Deinzesteenweg
29
9770 KRUISHOUTEM

sterk

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

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

Goffette

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

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

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

in tegels, bouwmaterialen en beton
toonzaal <

>

Deinsesteenweg 29
Kruishoutem
tel. 09 383 77 79

w w w. d e s n e r c k n v. b e
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betoncentrale
stokstraat 20
Kruishoutem
tel. 09 280 72 00
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OBBC

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

OLIVIER CONSTRUCT

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

PAESEN BETONFABRIEK
-- mix-beton-

HOUTHALEN

, • 011/52 36 54

WWW.PAESENBETON.BE

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

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

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

READY BETON

VAN AKELYEN BETONCENTRALE

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

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

VAN PELT

Kanaaldijk 25
2900 Schoten
T 03 326 21 50
E info@vanpelt-bouw.be
W www.vanpelt-nv.be

WIJCKMANS BOUWMATERIALEN

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

WILLEMEN INFRA

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

LEDEN FEDBETON VERHUURBEDRIJVEN
VERHUURBEDRIJVEN

ZETEL

EMAIL

ARTE VERDE

Waarloos

arte_verde@telenet.be

C.L.S.

Oreye

elien@c-l-s.be

CAJATRANS

Nieuwerkerken-Aalst

cajatrans@skynet.be

CHRIS CEYSSENS

Peer

ceyssenschris@gmail.com

CPS

Lint

kristof@concretepumpsolutions.be

CUUB

Maaseik

info@cuub.be

D-CONSTRUCT

Olsene

transportdconstruct@gmail.com

DEJONGHE

Zonnebeke

info@nvdejonghe.be

ED. PLESSERS

Meeuwen-Gruitrode

betonmixtrans@gmail.com

ETRAC WALLONIE

Marcinelle

frank.mesdagh@etrac-pumping.be

FRED-POMPING

Herzele

fred.pomping@gmail.com

GILCAP

Oudenaarde

info@gillemannv.be

HENDRYCKX LOGISTICS

Koekelare

hendryckx@telenet.be

HILLEN BOECKX

Merksplas

hillen.boeckx@hotmail.com

JR BETON TRANS

Vlamertinge

info@roelens-beton.be

MVT TRANS

Eeklo

info@mvt-trans.be

NIRMATRA

Vichte

nirmatra.bvba@gmail.com

PDK POMPWERKEN

Booischot

witte19@hotmail.com

PEETERS BART

Putte

info@peetersbart.be

PEETERS SAMUEL

Roly

samuelpeeters74@gmail.com

PONTHIER XAVIER

Sprimont

ponthierxavier@hotmail.com

STEVENS P.

Lochristi

info@grondwerkenstevens.be

THEO VAN DE VELDE

Lennik

leen@vandeveldetransport.be

TRANSPORT MIDAS

Saint Gilles

TransportMidas@hotmail.com

TRANSPORT STEVE DEVOS

Modave

transportstevedevos@gmail.com

TRANSPORTS ADAM DAVID

Ortho

transportsdavidadam@gmail.com

TSP COBRA

Chaumont-Gistoux

info@tsp-cobra.be

WOUTERS BETONTRANSPORT

Beerse

info@woutersbeton.be

YVAGA - VAN GAEVEREN

Hamme

tania@yvaga.be

STORTBETON HOLLEVOET RIK

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

TANGHE

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

TOURNAI BETON

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

BETONMIXERCHAUFFEURS
NAAM

ZETEL

EMAIL

AGRIFEMA
AIC
ALI TRANS
ALL FRET TRANS
ANGELAKOPOULOS THEODORE
ANSEEUW XAVIER
B.T.O.
BARTHOLOMEEUSEN JAN
BAUWENS MARIO
BEN BETON
BEN-TRA
BROUNS NICO
BSJ
CARTEUS LEYMAN
CJFD
CLAEYS JELLE VERVOER
COLLIERTRANS
COSSE-CINEY
DAMOTRANS
DASNOIS DOMINIQUE
DE SCHRYVER TRANS
DE VISSCHER LUC
DEMEYER MATTHIEU
DENYS HELEEN
DEPA
DEVOOGHT FILIP
DEVOOGHT JONATHAN
DIRK GEIREGAT
DKW TRANSPORT
DRIES LEYN
EUROGAUME LUX.
F. TABALA TRANS
FILIP DEMUYNCK
FMBA
FREDERIC RABAEY
GEERT PEPELS GRONDWERKEN
GEERTS
GLENN COPPENS TRANSPORT
HEYLEN HERMAN ALG. OND.
HOSE
HOUART SERVICES
ISAKI SADRI
ISOTERA
J.Y.C.M.
JACKY TRANS
JVT
KADI EUROPE
KEITH HEYLEN
LEFEVRE MAARTEN
LESNE ET FILS
LEYMAN JORDY
LEYN BART - VANHOVE
LVB - LOWIE VAN BRUWAENE
M & S - 51
MAF CONSTRUCTION
MAMPAERT CHRISTOPHE

Middelkerke
agrifema@gmail.com
Deurne
joussef.ajaji@hotmail.com
Waasmunster
ali_e@live.be
Perwez
colette-henrard@hotmail.com
Saint-Gilles
interdom.pavlos@hotmail.com
Ichtegem
xavier.anseeuw@outlook.com
Kessel
gunther.olyslaegers@pandora.be
Brecht
janbartho@gmail.com
Geraardsbergen
mario.bauwens1@telenet.be
Steenokkerzeel
ben.beton01@gmail.com
Kieldrecht
ben-tra@outlook.com
Dilsen-StoKkem
nicb-74@hotmail.com
Grobbendonk
jill.hermans@hotmail.com
Nukerke
carteus.leyman@gmail.com
Erquelinnes
Larbafred1@gmail.com
Wielsbeke
claeys.jelle@hotmail.com
Geraardsbergen
info@colliertrans.be
Ciney
info@entreprisecosse.be
Letterhoutem
damotrans@telenet.be
Libin
sprldasnois@gmail.com
Jabbeke
deschryvertrans@gmail.com
Dendermonde
luc.devisscher@outlook.com
Vichte
matthieu@demeyer.com
Wingene
denysheleen@hotmail.com
Gingelom
redigolotrenix@hotmail.it
Wingene
devooght.bvba@hotmail.com
Wingene
anneliescornelis87@gmail.com
Destelbergen
geiregat.gebroeders@gmail.com
Hamme
dkwtransport@live.be
Olsene
leyn.dries@gmail.com
Perle
jeanphilippe.mazuis@eurogaume.com
Bruxelles
ftabala@yahoo.fr
Waregem
filip.demunck@telenet.be
Bruxelles
fmbasprl24@gmail.com
Baudour
fredetvanessa@skynet.be
Hamont-Achel
info@geertpepels-grondwerken.be
Westerlo
wim.geerts@outlook.be
Oostrozebeke
Glenncoppenstransport@gmail.com
Westerlo
jan.herman.heylen@telenet.be
Gondregnies
geoffrey.hose@gmail.com
Sprimont
info@houart.be
Lonzée
sadri-i@hotmail.com
Bree
insulation.isotera@gmail.com
Baisy-Thy
mb505325@skynet.be
Scherpenheuvel-Zichem Jacky-Trans-Bvba@outlook.com
Oplinter
jvt.vanderstukken@gmail.com
Zwevezele
kadieurope@euphonynet.be
Begijnendijk
keith.heylen@hotmail.com
Wielsbeke
maarten.lefevre@outlook.com
Chastres
info@lesneetfils.be
Ronse
jordyleyman1@gmail.com
Wingene
info@betontransportenleyn.be
Lichtervelde
lowie@snoeienbomen.be
Gent
dkny001@live.be
Ath
mafconstruction@outlook.com
Letterhoutem
christophe.mampaert@telenet.be

NAAM

ZETEL

EMAIL

MARCEL VINCKIER
MATHIJS G.A.R.
MESTDAG PIERRE
MINNE TRANSPORT SERVICE
MONNIER NICOLAS
NS TRANS
O.T. LUX
OLIVIER MORIAME
PETER NELEN
PLENNEVAUX PASCAL
PVT TRAVAUX
RAMAEKERS DIRK
RELOUTRANS
ROGETRA
ROLOTRA
ROMAIN CHRISTOPHER
SRL CESAR PALACE
STAL VELDHOVEN
STAR 3000
SVD-TRANS
TERRA NOSTRA
THIERENS - SMET
THOEN GUNTHER
THOMAS VAN ROOY
TLE
TRAMAX
TRANS POPLEMON
TRANSPORT DE NOOZE MARTIN
TRANSPORT JOACHIM COCQUYT
TRANSPORT LONEUX GERARD
TRANSPORT MRCE
TRANSPORT PAELINCK
TRANSPORT TANGHE SEBASTIEN
TRANSPORT VAN BUNDER
TRANSPORT WITTOUCK GINO
TRANSPORTBEDRIJF DE COSTER
TRANSPORTS MOINY JOHN
UNIVERS TRANSPORT
UYTTERSPORT BART TRANSPORT
VAN BELLE ERWIN
VAN DEN BOSSCHE
VAN MESSEN JEAN-MARC
VAN VARENBERGH JOZEF
VANDERSTRAETEN JOHAN
VANDORPE FABRICE
VERMEULEN DE SMET
VERRECAS VERMEERSCH
VERVAEKE VALERIE
VESCOTRANS
VIAENE
VIDA TRANS
VMT
VTB BETONTRANSPORT
WIMCOM
ZAYANE
ZOBYTRANS

Houthem
Alken
Pipaix
Zwevezele
Ath
Waasmunster
Ettelbruck
Petit-Hornu
Essen
Bertogne
Nivelles
Bocholt
Chapelle-A-Oie
Lievegem
Zele
Gerpinnes
Estinnes
Paal
Sint-Pieters-Leeuw
Wingene
Sint-Lievens-Houtem
Kieldrecht
Opwijk
Merksplas
Neufchâteau
Baudour
Elewijt
Dendermonde
Knesselare
Hody
Maldegem
Denderwindeke
Bande
Haasdonk
Aalter
Houthalen
Neuvillers
Koekelberg
Steenhuize
Ruddervoorde
Lede
Namiche
Aalst
Dendermonde
Huissignies
Ninove
Ruddervoorde
Beernem
Lommel
Brakel
Saint-Gilles
Kruishoutem
Nijlen
Bruxelles
Koningslo-Vilvoorde
Wichelen

marceletsabine@skynet.be
gert.mathijs@skynet.be
mestdagpierre@gmail.com
jasper@minnetransport.be
nico4626@hotmail.com
nstrans74@gmail.com
Lhou.oubalouk@skynet.be
moriame.olivier@gmail.com
yolanda.vanvelthoven@telenet.be
pascal.plennevaux@belgacom.net
pvt.travaux@proximus.be
dirk.ramaekers@telenet.be
david.vandenbulcke@belgacom.net
rogetrabv@gmail.com
rolotra@telenet.be
deutzx720@hotmail.com
maitee.cris@hotmail.com
info@stal-veldhoven.be
star3000@proximus.be
svd-trans@outlook.com
info@immocardoncjj.be
kurt.thierens@proximus.be
hilde.thoen@skynet.be
Guy.Van.Rooy@kerkstoel.be
etienneloutsch@hotmail.com
tramaxsprl@gmail.com
poplemon_jelle@hotmail.com
martin.denooze@telenet.be
joachim_cocquyt@telenet.be
loneux57@hotmail.com
cedric.declercq53@gmail.com
davypaelinck1982@gmail.com
sebatanghe@hotmail.com
vanbunderfilip@telenet.be
ginowittouck@gmail.com
info@transportdcbe
moiny.lejeune@outlook.com
univers2transport@gmail.com
bart.uyttersport@telenet.be
erwin.van.belle@telenet.be
p.van.den.bossche1@telenet.be
vanmessen@skynet.be
dewefvv@gmail.com
info@vdstraeten.be
vf.speeddrive@hotmail.be
transportvds@hotmail.com
verrecas.vermeersch.bvba@proximus.be
valerie00vervaeke@gmail.com
vescotrans@hotmail.com
bvbaviaene@outlook.be
contact@vidatrans.be
mb622849@skynet.be
vtbbetontransport@proximus.be
wimcomtrans@gmail.com
Zayane.bv@gmail.com
zobytrans@telenet.be

BETONPOMPBEDIENAARS
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PARTNERS FEDBETON
PARTNERS

ZETEL

WEBSITE

AALBORG PORTLAND BELGIUM

Antwerpen

www.aalborgportland.be

ADFIL CONSTRUCTION FIBRES

Zele

www.adfil.com

AURUBIS BEERSE

Beerse

www.aurubis.com/beerse

AUTOMIX

Ittre

www.automix.be

B.R. CLEAN-INVEST

Machelen

www.brclean.be

BAG-MACBEN

Sint-Niklaas

www.macben.be

BCLS

Halle

www.bcls.eu

BEKAERT

Zwevegem

www.bekaert.com

BETOTRACE

Oosterzele

www.betotrace.com

BONNEUX MACHINERY

Sint-Truiden

www.bonneux.be

CARMEUSE

Seilles

www.carmeuse.com

CATHAY INDUSTRIES

Ninove

www.cathaypigments.com

CEMMINERALS

Gent

www.cemminerals.be

CMS

Paal

www.c-m-s.be

DE BUF HYDRAULIEK

Oostkamp

www.debuf.be

DE WITTE METAALCONSTRUCTIE

Kortemark

www.dewitteconstruct.be

ELIA

Bruxelles

www.elia.be

ENGIE

Roeselare

www.engie-fabricom.com

IN2-CONCRETE

Oosterzele

www.in2-concrete.com

INTER-MINERALS

Bornem

www.interminerals.com

LYBOVER BULK

Brugge

www.lybover.be

MAN TRUCK & BUS

Kobbegem

www.man.be

NAAM

ZETEL

EMAIL 			

NAAM

ZETEL

EMAIL

MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Ham

www.basf.be

B&T POMPING
BARTHOLOMEEUSEN JAN & BEN
BETONBORINGEN SCHOONIS
BURCODAN
DBK
ENTREPRISES POL ROISEUX
GEERS THIERRY
JENS DE KEERSMAEKER
MG TRANS

Serskamp
Rijkevorsel
Olmen
Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Malderen
Rendeux
Sint-Lievens-Houtem
Sint Gillis Waas
Zottegem

bnt.pomping@telenet.be
ben_heidi@live.be
schoonisjordy@gmail.com
eddy.peeters@pandora.be
grondwerken.debondt@outlook.com
rroiseux@gmail.com
thierry.geers@telenet.be
charlottelichtert@msn.com
govenmichael@icloud.com

MONKERHEY BETON POMPEN
NP-PROJECTS
OT PUMPING
SEBETON
STANY POMPING
T.F.H.
VAN GAEVEREN
VANNESTE CONSTRUCT
WIM GABRIELS

Brielen (Ieper)
Oosterzele
Romedenne
Le Bizet
Zottegem
Tamines
Waasmunster
Menen
Loenhout

info@betonpompenmonkerhey.be
pienspomping@gmail.com
otpumping@gmail.com
sebeton@hotmail.com
info@stany-pomping.be
info@tfh-pompe.be
tania@yvaga.be
info@vannesteconstruct.be
gabriels.wim1@telenet.be

METALPRODUCTS

PX Horst

www.metalproductshorst.com

SATIC-MINERA

Antwerpen

www.satic-minera.be

SGS INTRON

GV Sittard

www.sgs.com/intron

SUIVO

Edegem

www.suivo.com

VAN LOO TECHNICS

Balen

www.vanlootechnics.be

VVM CEMENT

Antwerpen

www.vvmcem.be

WAM - B.H.M

Laarne

www.wamgroup.be
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FEDBETON VZW
Kunstlaan 20 (7de verdieping)
1000 Brussel
02 / 735 01 93
info@fedbeton.be
www.fedbeton.be

