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FEDBETON-AANBEVELINGEN INZAKE PRODUCTIE, LEVERING & 

POMPEN, INCLUSIEF ADMINISTRATIE, VAN STORTKLAAR BETON 

TENGEVOLGE VAN HET CORONAVIRUS – dd 27/03/2020 

 
FEDBETON stelt een aantal aanbevelingen ter beschikking van haar aangeslotenen die moeten helpen 

om het risico van verspreiding van het Covid-19 te verminderen tijdens de handelingen tussen de 

medewerkers van de betoncentrales, de betonpomp bedienaars, de betonmixer chauffeurs, de 

onderaannemers en de klanten. Vooraleer de activiteit van de betoncentrale of het pompen van beton 

toe te staan, zal er worden nagegaan of het mogelijk is de in de context van het Covid-19 

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen toe te passen. 

 

ALGEMEEN 
- De openingstijden worden zodanig aangepast zodat niet de maximale werktijd dient te worden 

gepresteerd (fysieke belasting beperken om weerstand hoog te houden)  

- De effectieve capaciteit aan medewerkers bepaalt wat waar wanneer wordt geleverd, en niet 

andersom 

- De beschikbare werknemers worden zodanig verdeeld zodat het contactrisico zoveel mogelijk 

wordt beperkt 

- Indien U onterecht wordt beboet met een politionele sanctionering, gelieve ons dit te melden, wij 

zullen dit rapporteren met een bezwaarschrift aan de bevoegde minister 

- Alle vermelde richtlijnen zijn gebaseerd op de van kracht zijnde maatregelen dd 26/03/2020 

- Wij zullen U op de hoogte brengen indien hierin verandering komt 

 

BETONCENTRALES & BETONMIXERS 
- Doseerlokaal/dispatch worden afgesloten van elk direct contact met een andere persoon 

(collega’s, klanten, leveranciers, chauffeurs…) 

- Wastafel en zeep beschikbaar op de site of bij gebrek eraan een ontsmettende handgel op 

alcoholbasis  

- Materiaal om het doseerlokaal te reinigen (ontsmettende doeken of ontsmettende producten op 

basis van javel of alcohol) moet ook beschikbaar zijn 

 

Specifieke richtlijnen voor de centralisten 

- Doseerlokaal/dispatch afgesloten voor overhandigen van de leveringsbons (de onthaalruimte voor 

de klanten is ook gesloten)  

 Indien twee medewerkers in het lokaal vertoeven, social distancing van 1,5 m respecteren 

- Aanvaarden van de bestelling uitsluitend via telefoon of per e-mail 

- Op het terrein van de centrale dient alle contact worden vermeden 

- Reinigen van de werkplek (voor aanvatten en na afronden van de individuele werkdag of deel 

ervan) klavier, muis, buro, telefoon met een ontsmettend product 

- Zijn werkbenodigdheden opbergen (b.v. de PBM’s) in zijn in zijn kast en niet meenemen naar huis 
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Specifieke richtlijnen voor de betonmixer chauffeurs 

- Bij het aanvangen van de dagtaak, eerst de delen van de betonmixer waar men met de handen 

mee in aanraking komt,  reinigen met een ontsmettend product of water/zeep 

- Alle PBM’s dragen, het op de werf permanent dragen van de werkhandschoenen en de 

veiligheidsbril is verplicht 

- Het voertuig is uitgerust met een voorraad water en zeep alsook met wegwerpdoeken of een 

ontsmettende handgel op alcoholbasis 

- Om de contacten te vermijden worden de documenten aangaande de levering en het vervoer 

verstrekt met in acht name en respect van alle in de context van het Covid-19 voorgeschreven 

veiligheidsmaatregelen. 

 Op de werf, de chauffeur tekent in de plaats van de klant door te schrijven: 

‘Om reden van Covid-19 getekend, en geleverd voor Dhr./Firma ….  → naam van de klant’  

en deponeer een copy op een door de klant aangeduide plaats en stuur naderhand een copy 

digitaal of per fax door naar de klant 

 In de centrale: 

o Verplichting om in de vrachtwagencabine te blijven of in de nabijheid ervan 

o Kuisen en recyclage : respecteren van de afstand van 1,5m zoniet 1 enkele vrachtwagen 

per keer toelaten (de andere chauffeurs wachten in hun cabine) 

- Bij levering op de werf 

o Respecteren van de in de context van het Covid-19 voorgeschreven 

veiligheidsmaatregelen; indien er problemen zijn met de werf over het respecteren van 

deze regels  => de centrale en zijn N+1 opbellen vanuit de vrachtwagencabine 

o Verbod tot manipuleren van kubels, buizen... 

o Systematisch op 1,5m afstand blijven van iedereen aanwezig op de werf 

o Niemand van de werf mag de betonmixer of de erbij horende uitrusting aanraken 

(stortgoot, buizen, bidons met hulpstof, waterkraan, enz...)  

- Op het einde van de dag, na  de dagtaak, moet de cabine van de betonmixer en al het desgevallend 

rollend materieel (wiellader ed) gereinigd worden. 

 

Specifieke richtlijnen voor de leveringen van grondstoffen 

- Doseerlokaal/dispatch is verboden terrein voor de leveranciers, ze blijven in de cabine van hun 

vrachtwagen of in de nabijheid ervan 

- Leveringsbons : de documenten aangaande de levering en het vervoer worden verstrekt met in 

acht name en respect van alle in de context van het Covid-19 voorgeschreven 

veiligheidsmaatregelen. 

- Cement en hulpstoffen   

o Ontgrendelingsprocedure mag enkel door de centralist worden uitgevoerd, dragen van de 

individuele werkhandschoenen  

o Indien levering op palet, manipulatie door de centralist met een transpalet   

 

Specifieke richtlijnen voor de Commerciële medewerker 

- Het telewerken moet worden mogelijk gemaakt  

 In de centrale : ze communiceren met de centralist per telefoon / e-mail of van op afstand 

 Op de werven zijn bezoeken toegestaan mits toelating van zijn N+1  
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Specifieke richtlijnen voor de Onderhoudstechniekers 

- Elke werktoelating integreert in haar risicoanalyse de richtlijn om minimum 1,5 m te laten tussen 

elke persoon die erbij betrokken is. Indien dat niet mogelijk is, wordt de interventie uitgesteld 

- Interventie door externe ondernemingen mits goedkeuring van de plant manager 

 

Specifieke richtlijnen voor de Techniekers Kwaliteit / Laboranten  

- Stalen worden genomen op de betoncentrale 

- Dragen van de individuele werkhandschoenen bij monstername 

- Zijn werkbenodigdheden opbergen (b.v. de PBM’s) in zijn kast en niet meenemen naar huis 

- Tijdens elke interventie een afstand van minstens 1,5 m laten tot alle andere aanwezigen 

- Reinigen van de werkplek (voor aanvatten en na afronden van de individuele werkdag of deel 

ervan), klavier, muis, telefoon met een ontsmettend product 

- Geen bezoekrecht tot de werf tenzij met goedkeuring van de Kwaliteitsverantwoordelijke  

 

Specifieke richtlijnen voor de publieke ruimtes (werkplaats, sociale ruimtes, sanitair, enz…) 

- Bovenop de in acht name en respecteren van alle in de context van het Covid-19 voorgeschreven 

veiligheidsmaatregelen, 

o Een beurtrol organiseren voor het gebruiken van de gemeenschappelijke ruimtes (sanitair, 

kleedruimtes, refter, etc.) zodat de medewerkers zich niet tezamen in kleine ruimtes 

bevinden en de basisrichtlijnen voor hygiëne en sociale distancing toepassen.  

o Een systematische reiniging met aangepaste middelen voorzien van de collectieve 

middelen die zich in de refter bevinden. Zoniet dit lokaal sluiten. 

o Voor het sanitair (douches, toiletten en wastafels), middelen ter beschikking stellen om 

voor en na elk gebruik de oppervlakken te ontsmetten. 

 

Organisatie van hulp – eerste hulp bij ongevallen 

- Organisatie ervan conform de in acht name en respecteren van alle in de context van het Covid-19 

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen 

- Bij afwezigheid van vitaal belang, contacten vermijden en de hulpdiensten verwittigen 

 

BETONPOMPEN & POMPEN VAN BETON 
Specifieke richtlijnen voor de Betonpomp Bedienaars 

- Bij het aanvangen van de dagtaak, eerst de delen van de betonpomp waar men met de handen 

mee in aanraking komt,  reinigen met een ontsmettend product 

- De betonpomp is uitgerust met een voorraad water en zeep alsook met wegwerpdoeken of een 

ontsmettende handgel op alcoholbasis 

- Alle PBM’s dragen, het permanent dragen van de handschoenen en de veiligheidsbril is verplicht 

- De bon voor het pompen van het beton (elektronisch of papier) niet laten tekenen, maar deze zelf 

tekenen met vermelding:  

‘Om reden van Covid-19 getekend, en geleverd voor Dhr/Firma ….→ naam van de klant’ en 

deponeer een copy op een door de klant aangeduide plaats en stuur naderhand een copy digitaal 

of per fax door naar de klant 

- De betonmixer niet aanraken (bv. de stortgoot)  

- Uit de buurt blijven van de ploegen die het beton plaatsen  
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- Pompwerken gebeuren nooit met 2 mixers tegelijkertijd aan de pomp, en er staat maar één 

persoon (van de aannemer) aan de eindslang 

 

Het plaatsen van vaste en flexibele leidingen vereist zware fysieke inspanningen en daarenboven mag 

men mekaar niet naderen tot op minder dan 1,5 m. Daarom dat het eventuele pompwerk bij voorkeur 

wordt uitgevoerd vanuit de giek met slechts één unieke eindslang. 

 

Ingeval van stoppen in de leidingen of het blokkeren van de pomp, waakt de betonpomp bedienaar 

erover dat alle arbeiders e.a. op afstand blijven en neemt de maatregelen om de minimum afstand van 

1,5 m ten aanzien van hen te respecteren tijdens de handelingen om de pomp te ontstoppen. 

De betonpomp bedienaar komt niet onaangekondigd in de betoncentrales binnen maar belt de 

centralist om het kuisen van de pomp in de centrale te organiseren. 

 

Op het einde van de dag, na de dagtaak, moet de cabine van de betonpomp gereinigd worden. 

 

Organisatie van hulp – eerste hulp bij ongevallen 

- Organisatie ervan conform de in acht name en respecteren van alle in de context van het Covid-19 

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen 

- Bij afwezigheid van vitaal belang, contacten vermijden en de hulpdiensten verwittigen 

 

AANNEMERS/WERVEN  

- De aannemer zorgt op zijn werf voor de organisatie en uitvoering van de te respecteren 

voorgeschreven Covid-19-veiligheidsmaatregelen 

- De voorgeschreven social distancing van 1,5 m moet ten alle tijde gerespecteerd blijven tussen  de 

betonmixer chauffeur en de betonpomp bedienaar en de arbeiders van/op de werf 

- Indien de social distancing van 1,5 m niet kan gegarandeerd worden of gegarandeerd wordt, dan 

meldt de betonmixer chauffeur of betonpomp bedienaar dit aan de betoncentrale en wordt de 

levering onmiddellijk stop gezet 

- Indien er op een werf Covid-19 wordt vastgesteld, of ziekte met gelijkaardige symptomen, dient 

dit onmiddellijk te worden gemeld, en dient onmiddellijk tussen aannemer en betoncentrale 

worden besproken hoe/of de werken als dusdanig verder kunnen worden gezet 

- De veiligheid van de betonmixer chauffeur en de betonpomp bedienaar mag onder geen enkel 

beding in gevaar komen, en de richtlijnen dienen te worden gevolg zoals hier voorgaand 

beschreven 

- Bij een ongeval, en bij afwezigheid van vitaal belang, contacten vermijden en de hulpdiensten 

verwittigen 
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