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Geachte collega’s, fabrikanten, partners in de bouw,

Beste dames en heren,

Ik wens U allen, Uw medewerkers en hun gezinnen, bovenal een 

goede gezondheid toe! Het voorbije jaar heeft ons méér dan 

ooit geleerd dat we zonder deze niets kunnen realiseren. Een 

goede gezondheid geeft ons ook de nodige energie om de vele 

dagdagelijkse uitdagingen aan te vatten en tot een goed einde te 

brengen, zoals daar zijn:

•  De CO
2
 uitdaging: het kritisch kijken naar het doen en 

laten van je bedrijf en het streven naar CO
2
 neutraal zijn 

moet een constante zijn willen we komen tot een in alle 

opzichten gezondere samenleving. ‘De Bouw’ is één van 

de belangrijkste economische spelers in dit land, maar 

ook één met een grote ecologische voetafdruk. Laat ons 

werken aan een groeiend ecologisch bewustzijn in 2021!

•  Circulariteit als sluitsteen in moderne productie: wij handelaren zijn de belangrijkste schakel in de 

logistieke bouwketting. Derhalve zijn we ook het best geplaatst om deze functie of rol van sluitsteen 

te vervullen !

•  Digitalisering in al zijn facetten: het voorbije jaar hebben we met onze werkgroep belangrijke 

stappen vooruit gezet in onze digitale ontwikkeling. Bedankt aan de leden van de werkgroep voor het 

klankbord, het geleverde werk en de uitgestippelde weg.

•  Een constructieve CAO waarbij werknemers en werkgevers elkaar vinden in en rond de uitdagingen 

van morgen.

Ik hou eraan jullie – collega’s, fabrikanten, partners, en Chantal, Marianne en Marnix – te bedanken voor 

de steun in woord en daad tijdens de meest hectische periode dewelke ik als voorzitter ooit meegemaakt 

heb. We hebben er samen voor gezorgd dat onze Bouwsector is kunnen blijven doorwerken, en dit op een 

gezonde en veilige manier.

Op een gezond, voorspoedig en snel terug ‘normaal’ 2021!

André De Groote

Voorzitter FEMA
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“We hebben er samen voor gezorgd 
dat onze Bouwsector is kunnen 

blijven doorwerken, en dit op een 
gezonde en veilige manier.”
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Geachte leden, 

Beste handelaren & fabrikanten,

In naam van Feproma bied ik u de beste wensen voor een voorspoedig 

2021. Wensen in de eerste plaats voor een goede gezondheid voor u en 

degenen die u dierbaar zijn. Dit is het allerbelangrijkste en vormt de basis 

voor al het andere.

Beste wensen ook voor uw professionele werkzaamheid en de 

economische ontwikkeling van onze bouwsector. De overheid erkent 

in ieder geval de troeven van de bouw als economische stimulator. Zo 

werden de voorbije maanden een aantal steunmaatregelingen uitgewerkt 

en voorzien de relanceplannen stevige investeringen in de bouwsector. 

Bovendien wil Europa tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Hier ligt voor de 

bouwsector een groot potentieel. Niet alleen moeten onze gebouwen en 

woningen energie-efficiënter worden, het is ook een katalysator voor de 

vraag naar nieuwe producten, technieken, werkmethodes én efficiëntieverhoging. 

De bouwuitdagingen voor de toekomst zijn dus groot en de wereldwijde context rond de covid-19- 

gezondheidscrisis heeft reële vragen doen rijzen over de werking van onze sector. Tegen de achtergrond van de 

klimaatcrisis is de transitie van bedrijven versneld ingezet.

De opgelegde maatregelen hebben ook handelaren en fabrikanten gedwongen om een digitalisering door 

te voeren in hun bedrijf. Opmerkelijk is uiteraard de grote toename van online overleg maar ook het verder 

automatiseren van onze bedrijfsprocessen, een aangepast voorraadbeheer en geoptimaliseerde logistieke 

stromen dragen bij aan efficiëntere samenwerkingen.

Ook de overgang naar circulair bouwen zal verder evolueren op de ingeslagen weg. Hergebruik van materialen 

zal worden aangemoedigd en de nadruk zal ook worden gelegd op een beter beheer en een vermindering van 

de afvalproductie.

In deze context zal de samenwerking tussen handel en fabrikant meer en meer op een geïntegreerde,op elkaar 

afgestemde manier gebeuren. Het is dus primordiaal onze sector verder te begeleiden in deze transitie, zodat 

onze ondernemingen de meerwaarde vinden op het vlak van organisatie en productiviteit. Dit is en blijft een 

prioritair project binnen Fema & Feproma.

Graag wens ik nog het voltallige Fema team alsook alle leden te bedanken voor de geleverde inspanningen in 

2020! Ondanks de moeilijke context zijn we er samen in  geslaagd om onze klanten op een efficiente manier te 

blijven beleveren.

We kijken alvast uit naar een 2021 met meer persoonlijke contacten als basis van onze samenleving.

Piet Bogaert

Voorzitter Feproma 
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T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be
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Beste Leden en Sympathisanten,

Naar jaarlijkse gewoonte sturen we begin januari een overzicht van de Fema en Feproma activiteiten van het 
voorbije jaar en de plannen voor 2021. Ik sluit mij volledig aan bij de woorden van onze Voorzitters.

Fema zal dit jaar haar maximale inzet gebruiken om een evenwichtig akkoord over de loon- en arbeids-
voorwaarden af te sluiten met de sociale partners in de Bouw (werkgevers en werknemers). Flexibiliteit zal 
hierbij onze leidraad vormen, zeker gezien de communicatie die we reeds mochten opvangen vanuit syndicale 
hoek.

Mobiliteit in de brede zin van het woord zal de werking van de Bouwhandel meer en meer bepalen in de 
komende jaren. De bereikbaarheid van de binnenstad, het gebruik van de waterwegen, rekeningrijden en nog 
veel meer komt op ons af. Reden waarom Fema aan enkele vooraanstaande transporteconomen de trends 
van de komende jaren heeft gevraagd. Hun antwoord was samen te vatten in drie woorden: transport wordt 
GROENER, KORTER en DUURDER, we nodigen jullie uit om hun volledige boodschap te lezen verder in deze 
nieuwsbrief.

Net zoals zovelen waren ook wij blij om te horen dat op de vooravond van Kerstmis een ‘BREXMAS’ - akkoord 
afgesloten werd. Hierdoor zal de vlotte circulatie van Bouwmaterialen verzekerd blijven, denken we maar aan 
de belangrijke export van bakstenen naar de UK.

Onze oprechte dank voor het vertrouwen van de Fema en Fepromaleden, alsook aan iedereen die blijft 
geloven in de kracht van een sterke beroepsvereniging om de gezamenlijke belangen van de sector te blijven 
verdedigen. Fema staat op de barricades en zeker tijdens deze turbulente tijden: nu meer dan ooit! 

In het bijzonder ook een woord van dank aan André De Groote, als Voorzitter van Fema. André heeft zich in 
2020 bijzonder ingezet voor de gezamenlijke bedrijfsbelangen, hiervoor heeft hij tijd noch moeite gespaard.
Piet heeft de harmonische samenwerking tussen Bouwhandel en Bouwmaterialenproducenten eveneens 
voortdurend succesvol op de agenda geplaatst.
We waren dan ook blij met de woorden van Jean-Pierre Wuytack  (CEO Vandersanden) tijdens de Algemene 
Vergadering van Feproma: “De Bouwhandel heeft ervoor gezorgd dat de “economische schade” van de 
Coronacrisis voor de Fabrikanten van Bouwmaterialen BEPERKT is gebleven. Ik ben de Bouwhandel 
dankbaar, PROFICIAT aan FEMA!”
 
We wensen alle leden en sympathisanten veel 
leesplezier met deze Nieuwsbrief en om het met de 
woorden van David Hockney (kranige tachtigjarige 
wereldberoemde popartschilder vanuit zijn 
Coronabubbel in Normandië) te zeggen:

Do Remember They Can’t  
Cancel The Spring !!

Marnix Van Hoe 
Bestuurder Fema
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PLANNEN 2021
 
Er zijn drie werkterreinen voor Fema in 2021.

Het eerste werkterrein betreft het overleg. 

Overleg in de meest brede zin, overleg tussen bouwmaterialen 

handelaren en producenten van bouwmaterialen, overleg met 

sociale partners waar we de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 

arbeiders bij de bouwhandelaren bespreken; deze worden dan in 

CAO’s omgezet en uitgevoerd.

Overleg met stakeholders, iedereen die te maken heeft met het 

werk en het werkterrein van de bouwmaterialen handelaren 

proberen wij te betrekken in overleg, zodat we daar de beste 

resultaten voor onze handelaren kunnen bekomen. 

Tweede belangrijk werkterrein van Fema betreft de communicatie. 

In deze tijden is het bijzonder belangrijk om op een goeie manier 

te communiceren met de leden.  Communicatie moet kwalitatieve 

informatie verschaffen aan de leden. Tijdens de coronacrisis, zeker in het begin, was communicatie essentieel. 

We hebben ons hiervoor dan ook bijzonder hard ingespannen.

We hebben 50 informatiebulletins – tweetalig – rondgestuurd, waardoor onze leden perfect wisten wat ze 

mochten doen, wat niet kon, en onder welke voorwaarden er kon gewerkt worden. Communicatie behandelt 

uiteraard niet alleen corona, we moeten communiceren over alle mogelijke relevante thema’s voor onze 

handelaren en proberen dit zo goed en professioneel mogelijk te doen.

Een derde werkterrein van Fema in 2021 betreft digitalisatie.

We hebben hier gekozen voor een dubbele piste: een piste die vertrekt van een gestandaardiseerde 

databank van bouwmaterialen waar op een gestandaardiseerde manier producten beschreven worden. De 

bouwmaterialen handelaar kan dan ofwel kiezen voor een standaard basistoepassing in zijn verschillende 

mogelijkheden, of voor de meer gecompliceerde toepassing - we denken dan voornamelijk in de richting van 

BIM, building information management systemen die momenteel in opgang zijn. 

Look at this: PIERS MORGAN: 
The cartoon that helped Joe 
Biden survive two tragedies 
America’s new President-
Elect, Joe Biden, has a framed 
cartoon strip on his desk. It 
features Hagar the Horrible, 
the red-bearded Viking 
character created by American 
cartoonist Dik Browne, 
stranded on a rock in a violent 
storm as his ship sinks, lashed 
by thunder and lightning.

http://www.fema.be
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CORONA EN (IN) DE BOUW...
 
De impact van het coronavirus had een grote invloed op de activiteiten in onze 

sector. Fema volgde de maatregelen van de overheid voor u op de voet en 

deed er alles aan om een optimale serviceverlening naar de leden te blijven 

garanderen. Ook op onze LinkedIn pagina werden de leden in 50 nieuwsbrieven geïnformeerd. U kon ons 

steeds bellen of mailen voor info of advies. En alle vragen werden zo snel mogelijk beantwoord.

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik

T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be

 

 

 
 

CORONABULLETIN nr. 44 – 04/11/2020 

 
QUARANTAINEREGELS : nader toegelicht 

 

 
 

Wat als uw werknemer in quarantaine moet? 
  
 
Steeds meer bouwbedrijven hebben te kampen met afwezigheden op de werkvloer 
die momenteel nog steeds in stijgende lijn zijn als gevolg van de tweede coronagolf.  
  
  
Uiteraard kan een werknemer van wie bijvoorbeeld de echtgenote of één van 
de kinderen positief getest heeft op COVID-19, niet zomaar 7 dagen 
thuisblijven. Er dient steeds een officieel document te worden overgemaakt 
aan de werkgever, om de afwezigheid te rechtvaardigen. Dit is in eerste instantie 
een quarantaine-attest afgeleverd door de huisarts, het Contactcenter of via de app 
Coronalert als zijn gsm-scherm rood kleurde).  Let er goed op dat de arts het juiste 
attest aflevert, d.w.z. geen certificaat “ongeschikt wegens ziekte” terwijl het in feite 
om quarantaine gaat. 
 
Indien telewerk mogelijk is zal de werkgever het loon gewoon doorbetalen; indien 
telewerk niet mogelijk is geeft het quarantaineattest recht op tijdelijke werkloosheid 
wegens overmacht. 
  
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is mogelijk wanneer de werknemer in 
quarantaine (vanaf 1 oktober 7 dagen) moet omdat: 
•         hij een hoog-risicocontact heeft gehad, of wanneer bijvoorbeeld zijn kind niet 

meer naar school mag omdat het in contact is geweest met een positief getest  
persoon. 

•         hij zelf een risicopatiënt is 
•         hij op reis is vertrokken naar het buitenland (op voorwaarde dat deze reis bij 

vertrek niet sterk afgeraden of verboden was of het land van bestemming zich 
niet bevond in een rode zone) 

•         de school, crèche of opvang voor gehandicapte personen van zijn kind  
(gedeeltelijk) sluit. 

 
  
Wat als uw werknemer ziek wordt tijdens de quarantaineperiode? 
Wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode van 
quarantaine, dan heeft hij geen recht meer op de tijdelijke werkloosheidsuitkering 
wegens overmacht. Die geldt namelijk alleen voor werknemers die arbeidsgeschikt 
zijn. 

Blijkt de werknemer tijdens zijn quarantaine ook coronaverschijnselen te krijgen en 
positief te testen (test op de 5de dag van de verplichte quarantaine), dan zal de  
 

BLIJF UP-TO-DATE VIA ONZE CORONABULLETINS OP LINKEDIN!
follow us on 
LinkedIn

Datum Onderwerp

13/03 Impact voor de bouwmaterialenhandels / Impact pour les négoces en matériaux de 
construction

13/03 Vragen en antwoorden m.b.t. de bouwmaterialenhandels en verduidelijking / Questions & 
réponses concernant les négoces en matériaux de construction et Clarification

15/03 Levering/afhaling bouwmaterialen

16/03 Verplichte sluiting bouwmaterialenhandels op zaterdag 14, 21 en 28 maart/
Fermeture obligatoire des Négoces en matériaux de construction les samedis 14, 21 et 
28/03

16/03 Enkele in acht te nemen voorzorgsmaatregelen in de bouwhandels / Quelques précautions à 
respecter dans les Négoces en matériaux de construction

17/03 Tijdelijke werkloosheid arbeiders/bedienden / Chômage temporaire ouvriers/employés

18/03 Sluiting bouwmaterialenhandels / Fermeture négoces en matériaux de construction

18/03 Situatie bouwmaterialenhandels / Situation Négoce en matériaux de construction

19/03 Levering/afhaling bouwmat./ Livraison/Enlèvement matériaux de construction

19/03 Boodschap van de voorzitter / Message personnel du Président

20/03 Rechtzetting bericht Confederatie Bouw en BMP / Rectification du message Flash émanant 
de la Confédération Construction et PMC

20/03 Vragen van de Federale Overheid / Questions du Service Public Fédéral

23/03 Tijdelijke werkloosheid/Chômage temporaire

23/03 Extra Vlaamse steun/Soutien aux entreprises wallonnes

24/03 Fema bestuurders_Oproep opschorting/Administrateurs Fema_Appel suspension

25/03 Levering/Afhaling Bouwmaterialen/Livraison/Enlèvement matériaux de constr.

27/03 Bouwmaterialen_LinkedIn_TijdWerkl_ADR/Négoces_Linkedin_ChomTemp_ADR

30/03 Uitstel betaling RSZ – Bekwaamheidsattest

31/03 Report paiements ONSS

01/04 Levering/afhaling bouwmaterialen RAPPEL

02/04 Livraison/enlèvement matériaux de construction RAPPEL

02/04 Compensatiepremie (VL)

http://www.fema.be
https://www.linkedin.com/company/fema-feproma/
https://www.linkedin.com/company/fema-feproma
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_corona-virus-bouw-activity-6644225061643407360-FVXb
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_corona-virus-bouw-activity-6644225061643407360-FVXb
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_beste-leden-op-basis-van-de-beslissingen-activity-6646016974038016001-s_hT
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_beste-leden-op-basis-van-de-beslissingen-activity-6646016974038016001-s_hT
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_corona-boouw-bouwmaterialen-activity-6646391760723431424-FLKA
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_coronavirus-tijdelijkewerkloosheid-chomagetemporaire-activity-6648158146512601088-H9cA
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_corona-boouw-bouwmaterialen-activity-6646391760723431424-FLKA
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_le-economy-risk-management-group-ermg-activity-6646790292609478656-KNX5
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_corona-virus-vlaamsehinderpremie-activity-6648163967585787904-S18o
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_soutienentreprises-wallonnes-wallonie-activity-6648165623207600129-QJXl
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_enlaeyvements-afhaling-bouw-activity-6648872069763215360-reaX
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_zaterdagwerk-bouwmaterialenhandel-corona-activity-6649246602101833728-i-fR
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_rijbewijsc-rijbewijsd-rszuitstel-activity-6650334842644905984-oRNN
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_cotisations-onss-crisecoronavirus-activity-6650665127207145472-sJH_
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_corona-boouw-bouwmaterialen-activity-6646391760723431424-FLKA
https://www.linkedin.com/posts/fema-feproma_compensatiepremie-fema-vlaio-activity-6651514302777827328-UCpV
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Datum Onderwerp

02/04 PMV – Waarborg kredietbedragen (VL)

03/04 Gevolgen Covid-19 in de Paasweek / Incidences du Covid-19 sur la semaine de Pâques

07/04 Preventiefiche heropstart Werven/Bouwhandels

08/04 Fiche de prévention pour la reprise dans le secteur Construction

08/04 RSZ : uitbreiding uitstel van betaling / Elargissement paiements ONSS

10/04 Paasweekend / Week-end de Pâques

16/04 Bouwcentra vanaf zaterdag (of maandag) open / Magasins de bricolages ouverts à partir de 
samedi (ou lundi)

17/04 Fema vraagt bevestiging aan overheid omtrent verkoop aan particulieren / La Fema demande 
une confirmation concrète aux autorités concernant la vente aux particuliers

20/04 Bouwhandel weer open voor uw particuliere klant? / Ouverture du négoce en matériaux pour 
le client particulier ?

21/04 Betrouwbaar aanbod mondmaskers

22/04 Offre fiable de masques

22/04 Particuliere klant mag weer toegelaten worden in de Bouwhandel / Les clients particuliers à 
nouveaux admis dans le négoce en matériaux de construction

27/04 Exitstrategie Coronamaatregelen – Wat houdt dit in voor de Bouwhandel? / Stratégie de 
sortie des mesures de confinement – Quelle est l’implication pour le négoce en matériaux de 
construction ?

04/05 Exitstrategie Coronamaatregelen – Handelsvertegenwoordigers, Social Distancing en 
Personenvervoer / Stratégie de sortie des mesures de confinement – Délégués commerciaux, 
la Distanciation sociale et le Transport de personnes

08/05 Exitstrategie Coronamaatregelen – Winkelruimtes mogen officieel open vanaf 11 mei / 
Stratégie de sortie des mesures de confinement – Réouverture des magasins

12/05 Conctactpunt Corona Bouw inzake veilig werken / Point de contact Corona Construction 
concernant l’exécution des travaux en toute sécurité

26/05 Zomeradvies – Jaarlijks Bouwverlof / Conseils pour la période d’été – Vacances annuelles 
dans la Construction

05/06 Vervolg exitstrategie onder het motto: alles mag, behalve wat verboden is / Suite de la 
stratégie de sortie sous le slogan: tout est admis, sauf ce qui est interdit

09/06 Fiches Constructiv – Rappel : mesures de Sécurité et de Prévention

10/06 Fiches Constructiv – Rappel : Preventie- en Veiligheidsmaatregelen

10/07 Uitbreiding verplichting mondmaskers / Elargissement obligation du port du masque

11/08 Coronabesmetting werknemer : wat nu ? / Votre travailleur a contracté la Covid-19 : 
comment agir ?

28/08 Flitscontroles Covid-19 – Maatregelen vanaf maandag 31/08/2020 / Contrôles éclairs des 
mesures Corona à partir du lundi 31/08/2020

10/09 Vooruitzichten bouwmaterialensector – Impact van het Coronavirus / Perspectives du secteur 
des matériaux de construction – Impact du Coronavirus

19/10 Nieuwe veiligheidsmaatregelen – Aan het werk blijven is de boodschap maar bovenal op een 
veilige manier ! / Nouvelles mesures de sécurité – Le message est: continuez à travailler, 
mais surtout faites-le en toute sécurité !

02/11 De Bouwhandel blijft aan de slag in VEILIGE en GEZONDE omstandigheden! / Le négoce 
continue ses activitéz dans des conditions SAINES et en toute SECURITE !

03/11 Toonzalen in de Bouwhandels en daarbuiten – Extra informatie / Salles d’exposition dans les 
négoces et ailleurs – Information complémentaire

04/11 Quarantaineregels : nader toegelicht / Les règles de la quarantaine : quelques explications

http://www.fema.be
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Tijdens de inspecties door de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) werden geen grote inbreuken vastgesteld. Fema ontving de 

resultaten n.a.v. de “flitscontroles COVID-19” en het is duidelijk dat de bouw coronaveilig actief was: de 

bouwhandel bleef aan de slag in veilige en gezonde omstandigheden!

Checklist Covid19 (sanitaire maatregelen)  

is gepubliceerd op de website van de SIOD: 

https://www.siod.belgie.be/nl/checklists-controle

“Social Distancing on 
the Job” lunchbreak at 
skyscraper
by Mawil 

“Fema Werf Brussel Noord - Social Distancing on the Job”
by Xavier Truant

20201126 SIOD/FORM/COVID-19  Inspectiebezoek inzake preventiemaatregelen ter bescherming tegen COVID19  

Covid 19 Controlelijst 
 

IDENTIFICATIE gecontroleerde onderneming : KBO of VE-nummer  ………..……………. 
  

Afgifte kopie checklist COVID-19  ☐ JA ☐ NEEN 
VERPLICHT  luik 

☐ 
 

De bevoegde diensten Preventie en Bescherming op het Werk werden niet betrokken en gaven 
geen advies betreffende de Covid19-risicoanalyse en –maatregelen. 

☐ Interne/Externe dienst ☐ Veiligheidscoördinator 
☐ Het overleg betreffende de covid19-risicoanalyse en maatregelen werd niet gehouden 

Handhygiëne 
☐ Handwasvoorzieningen zijn niet uitgerust met water, zeep en papieren doekjes of een dispenser 

met papier of doorlopende textiel. 
☐ Er worden handdoeken uit stof gedeeld of elektrische handdrogers gebruikt. 
☐ Waar handen wassen niet mogelijk is, wordt geen handgel voorzien. 

Social distancing: 1,5 meter afstand houden in en rond het gebouw 
☐ De afstand tussen werkposten zonder tussenwand is kleiner dan 1,5 meter. 
☐ In de toiletten zijn geen social distancing-maatregelen genomen (vb. aantal beperkt, afgeplakt, …). 
☐ Voor zitplaatsen of vergaderruimten zijn geen social distancing-maatregelen genomen (vb. aantal 

stoelen beperkt, zitruimte afgeplakt, affiche, …). 
☐ 
 

In de kleedkamers zijn geen sociale distancing-maatregelen genomen (vb. aantal ruimtes beperkt, 
zitplaatsen afgeplakt, affiche, …). 

☐ Er zijn geen looproutes aangeduid met hulpmiddelen zoals markeringen, linten, tussenwanden, 
affiches, … 

☐ Bij in- en uitgangen of smalle doorgangen is er geen voorrangs- of eenrichtingsverkeer. 
☐ 
 

Het gebruik van de liften is niet beperkt. 

Algemene hygiëne 
☐ 
 

Gemeenschappelijke aanraakoppervlakten zoals klinken, automaten en apparaten worden niet 
schoongemaakt. 

☐ 
 

Er zijn geen of nauwelijks collectieve beschermingsmiddelen zoals tussenwanden, linten en mar-
keringen. De aanwezigen zijn dus aangewezen op persoonlijke middelen zoals een mondmasker. 

Ventilatie 
☐ Er is onvoldoende natuurlijke of mechanische verluchting van de bedrijfsruimten. 
☐ Er worden individuele ventilatoren gebruikt. 
‘Derden’: uitzendkrachten en externen zoals leveranciers, klanten en aannemers 
☐ Derden worden onvoldoende geïnformeerd over de Covid 19-maatregelen in het bedrijf. 
☐ De eigen werknemers zijn onvoldoende geïnformeerd over het omgaan met derden. 
☐ De maatregelen voor de eigen werknemers worden minder goed toegepast voor derden. 
Maatregelen horecasector en andere eet- en drankaangelegenheden 
☐ Het café/restaurant is geopend voor bezoekende klanten (beperkt zich dus niet tot afhalingen) 
☐ Het restaurant/frituur/snackbar/… voorziet afhaling en bezorging na 22u  
☐ De bar/ restaurant in een hotel is geopend 
☐ De bijzondere maatregelen voor grootkeukens voor verblijf-, school-, leef en werkgemeenschappen 

worden niet gerespecteerd (o.a. max 4 aan tafel, enkel zitplaatsen, personeel draagt mondmasker,) 
Maatregelen verplichte sluiting  

Generieke Gids: 

Social distancing
© mawil www.mawil.net
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CONJUNCTUUR BOUW
 
De bouwhandel heeft zijn klanten niet in de steek gelaten en haar verantwoordelijkheid genomen.

Resultaten van de maandelijkse enquête betreffende het verloop van de omzet in de handel in bouwmaterialen. 

Cumulatieve omzet eind november 2020: - 0,2% (*)

Cumulatief staat de omzet van de Bouwhandel op -0,20% 

tegenover vorig jaar 2019. Onze activiteiten hebben niet 

stilgelegen, de mindere omzet was vnl. te wijten aan 

de terugkeer van de gedetacheerde bouwvakarbeiders 

(op jaarbasis rond de 100.000 personen - tegenover 

150.000 Belgische bouwvakkers) naar hun respectievelijke 

thuislanden.

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik

T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be

(*) Veranderingspercentages t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar 
(nominale cijfers, BlW niet inbegrepen) – bron: NBB

(*) Veranderingspercentages t.o.v. dezelfde periode van het  
voorgaande jaar(Nominale cijfers, BTW niet inbegrepen)

“De Bouwhandel heeft ervoor gezorgd 
dat de ‘economische SCHADE’ voor de 

Fabrikanten van Bouwmaterialen  
BEPERKT is gebleven!”(Visie van Jean-Pierre Wuytack – CEO Vandersanden)

Periode Verloop

Gecumuleerd 
percentage
van het jaar

2019 1ste kwartaal +12,7%

2de kwartaal +4,8%

3de kwartaal +5,4%

4de kwartaal -3,2%

Totaal 2019 +4,6%

2020 Januari +15,7% +15,7%

Februari -4,7% +4,7%

Maart -12,4% -2,2%

1ste kwartaal -2,2%

April -23,9% -8,2%

Mei -13,8% -9,5%

Juni +12,1% -5,6%

2de kwartaal -8,4%

Juli +3,6% -4,5%

Augustus +4,2% -3,5%

September +10,6% -1,8%

3de kwartaal +6,5%

Oktober +3,2% -1,2%

November +9,8% -0,2%

December

4de kwartaal +6,1%

Totaal 2020 -0,2%  

RESULTATEN VAN DE MAANDELIJKSE ENQUÊTE 
BETREFFENDE HET VERLOOP VAN DE OMZET  

IN DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

http://www.fema.be
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DIGITAAL
 
Fema investeert sinds lang in de digitale ontwikkeling en toepassingen. Met 
Femadataconnect willen we, vertrekkend van transactionele toepassingen, 
de boot niet missen in deze wereld. Partnerships met producenten en hun 
beroepsverenigingen vormen de hoeksteen van onze toekomstvisie.

De Fema-stuurgroep “Digitalisering” heeft 
ondertussen niet stilgezeten en er werd reeds intensief overleg gepleegd.  
Startvergadering bevraging Fema-Fepromaleden omtrent digitalisatie: onder 
leiding van voorzitter André Degroote werden de krijtlijnen van deze bevraging op 
punt gesteld.

ETIM: één enkele standaard is een MUST en zal bijdragen aan een optimale 
transitie naar digitalisering in de sector. Op 29 januari 2019 werd de ETIM-
classificatie als dé standaard voor productgegevens unaniem aanvaard.

NatchEurope (SDE) heeft in opdracht van de 
Fema-stuurgroep een enquête/digitale survey 
gerealiseerd bij een representatieve pool van 
bouwmaterialenhandels (leden Fema). 

Resultaten van de enquête omtrent de digitale verwachtingen van de bouwhandel                                 
1.  Handelaren verwachten in hoofdzaak correcte prijsdata van de fabrikant. Aanvulling met verrijking is een 

plus. Standaardisering, volledigheid en connectiviteit zijn de belangrijkste verbeterpunten.
2.  Teneinde de shift naar e-commerce te versnellen is verrijkte data en support van de fabrikant cruciaal.
3.  Er is voornamelijk potentieel voor ordering bij de fabrikant via online portals. Indien dit digitaal/

geautomatiseerd gelinkt kan worden aan een inkooporder uit het ERP wordt de meeste waarde gecreëerd. 
E-mail converteren naar gestructureerde orders zal tijd en foutenlast minimaliseren.

4.  Downloaden en consulteren van up-to-date technische fiches, instructiesheets etc. wordt belangrijk 
geacht vanuit de handelsbedrijven. Het segment van handelaren kijkt verdeeld naar commerciële data-
initiatieven en geeft een neutraal platform kans tot slagen, al zijn er nog veel vragen bij de respondenten 
over de waarde die ze hieruit kunnen halen.  

5.  EDI-berichtuitwisseling is binnen de pool van Fema-leden geen directe toegevoegde waarde. Toegang en 
notificaties tot het volledige digitaal dossier (offerte > factuur) inclusief status en download (pdf) is dat wel.

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik

T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be

“ In samenwerking met BMP werd besloten om een dubbele piste te 
volgen: FEMA zal starten met het opzetten van een “Datapool” o.b.v. de 
ETIM-standaard en eventueel i.s.m. en analoog aan de installatiesector 

(FESAH), wat in eerste instantie zal leiden tot een totaal vernieuwde, 
gestroomlijnde prijslijstenwebsite terwijl de BMP-pilot eerder focust 
op de digitale transactionele integratie op basis van Ketenstandaard. 

Uiteindelijk zullen deze twee projecten bij elkaar aansluiten.” 

(Steven Vandevoorde, IT Wienerberger)

Intermediaire data-source (NL)

Intermediaire data-source (NL)

http://www.fema.be
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MOBILITEIT
 
Charter werftransport
Bij een groot aantal Vlaamse steden werd een “Werfcharter” afgesloten, om bij 

werven in de buurt van scholen en meer in het bijzonder de stadsmobiliteit rekening 

te houden met de specifieke verkeerssituatie en zwakke weggebruikers. Het Charter 

Werftransport werd afgesloten door steden samen met Bouwunie, Confederatie 

Bouw, Fedbeton en Fema. Omwille van enkele ernstige ongevallen met kinderen als 

slachtoffer vragen wij vanuit 

Fema opnieuw aandacht 

voor dit Charter tussen de operatoren van de Bouw 

(zowel aannemers als toeleveranciers). We vragen u 

dus om rekening te houden met deze transporten 

vooral tijdens de begin- en einduren van scholen, 

in schoolomgevingen en bebouwde kommen. We 

slaan de handen in elkaar om bij te dragen tot een 

maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving 

tijdens de uitvoering van private en publieke bouw- 

en wegenwerken op het grondgebied van de stad of 

gemeente!

DEZE 73 GEMEENTEN TEKENDEN AL:

Aalst, Aarschot, Aartselaar, Beernem, Beersel, Beringen, Berlaar, Beveren-Waas, Bierbeek, Bilzen, Boechout, 

Boom, Boortmeerbeek, De Haan, De Pinte, Deerlijk, Geel, Gent, Geraardsbergen, Grobbendonk, Halle, 

Hamme, Harelbeke, Hasselt, Herent, Heusden-Zolder, Kalmthout, Kampenhout, Kapellen, Kasterlee, Kontich, 

Kortessem, Kortrijk, Kruibeke, Laarne, Lanaken, Landen, Ledegem, Leuven, Lokeren, Lubbeek, Maarkedal, 

Machelen, Mechelen, Meerhout, Middelkerke, Moorslede, Niel, Oostende, Oostkamp, Overijse, Pelt, Ranst, 

Schoten, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Stabroek, Steenokkerzeel, Temse, Ternat, Vosselaar, Waregem, Westerlo, 

Wetteren, Wijnegem, Wingene, Wuustwezel, Zandhoven, Zaventem, Zedelgem, Zemst, Zwevegem, Zwijndrecht

https://charterwerftransport.be/

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik

T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be

Bouwen en renoveren vereisen bouwmateria-
len en die moeten uiteraard naar de werf ge-
bracht worden.
Gezien de verstedelijking van onze leefwereld 
brengt dit een grote vloot van vrachtwagens 
in beweging (uiteraard naast de andere grote 
logistieke stromen zoals e-commerce, bestel-
wagens, diverse groot- en kleinhandelsbewe-
gingen,...).
We stellen meer en meer vast dat de centrum-
steden dan ook maatregelen beginnen te tref-
fen om deze stromen enigszins te beheersen, 
omwille van diverse redenen, niet in het minst 
bijvoorbeeld de veiligheid rond de scholen.
Precies hierom heeft Kortrijk een ”Werftransport-
charter” gesloten met de  belangrijkste verte-
genwoordigers van de aannemers, teneinde 
bij te dragen tot een maximaal bereikbare, 
leefbare en veilige omgeving tijdens de uit-
voering van private en publieke bouw- en we-
genwerken op het grondgebied van de stad. 

Vooreerst worden werftransporten met zware 
landbouwtractoren volledig verboden, niet 
alleen door de omvang van deze voertuigen 
maar ook vanwege de complete illegaliteit 

waarin die zich bewegen (zie hierboven de foto 
van een levering van stortklaar beton met een 
tractor. Wij tellen minstens vijf  overtredingen 
op deze foto, u ook?).

Zoek de vijf overtredingen...Correct Fout

https://charterwerftransport.be/
http://www.fema.be
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COMMUNICATIE - KOOP LOKAAL 
 
Fema en Feproma lanceerden in juni de campagne “Koop Lokaal Bouwmateriaal”. Samen willen we de 
Belgische (ver)bouwers aanmoedigen om Feproma-bouwmaterialen lokaal aan te kopen bij de professionele 
Fema-bouwhandelaars. Het logo geeft de klanten niet alleen een stevige garantie van kwaliteit, maar ook de 
gemoedsrust dat ze maatschappelijk verantwoord kopen. Het label weerspiegelt ook de toegevoegde waarde 
van de professionele bouwmaterialenhandel als dé “place to buy” voor Feproma-producten. Dit omdat bij 
Fema-leden zowel de nodige stock als deskundig advies en uitgebreide service beschikbaar zijn.

Als kwaliteitslabel draagt het logo een drievoudige boodschap uit, gericht naar klanten in alle soorten 
bouwprojecten: 

Je koopt kwaliteit. Bouwmaterialen voldoen aan hoge kwaliteitseisen: Feproma-bouwmaterialen 
beantwoorden aan de wettelijke normen en reglementeringen die door zowel Belgische als Europese 
overheden zijn opgelegd voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Je koopt lokaal en verantwoord. Zowel de Fema-leden als de Feproma-bedrijven zijn stevig Belgisch 
verankerd. Allemaal zijn ze actief in België, investeren ze hier in mensen en systemen. Ze zorgen voor 
lokale werkgelegenheid en dragen bij aan de sociale zekerheid. Bovendien streven ze ernaar ecologisch 
verantwoord te ondernemen, door bijvoorbeeld duurzame producten aan te bieden of korte logistieke flows en 
recyclageoplossingen zoals het Clean Site System te voorzien.

Je koopt met service. Door hun lokale verankering en 
nationale aanwezigheid bieden Fema- en Feproma-
leden ook garanties op het vlak van service. Fema-leden 
hebben de nodige stock om een hoge leveringsgraad 
te waarborgen. Bovendien hebben ze, als tussenschakel 
tussen aannemer en fabrikant (Feproma) enerzijds en 
tussen klant en architect / ingenieur anderzijds een 
belangrijke adviesfunctie, zowel voor private als voor 
professionele projecten. Hierbij kunnen ze ook rekenen 
op de Feproma-leden voor technische ondersteuning, 
opleidingen en innovaties.

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik

T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be

Fema-illustratie   1 04/06/2020   13:43Buy Local by Xavier Truant

http://www.fema.be
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ALGEMENE VERGADERINGEN

Onder bijzondere omstandigheden, en enkele maanden later dan voorzien, hield Fema 

op woensdag 1 juli 2020 haar Algemene Vergadering in de gebouwen van Constructiv te 

Brussel. Deze Algemene Vergadering, in veilige coronaproof omstandigheden had een Hybride Component, 

met een tiental digitale deelnemers. Hartelijk dank aan Constructiv voor de gastvrijheid!

De digitale Algemene Vergadering Ufemat ging door vanuit het kantoor te Zellik.

Alle voorzorgsmaatregelen werden genomen voor een Covid-19 veilige vergaderzaal.

Iedere deelnemer ontving nadien een gratis OX Covid-19 Veiligheidspakket! 

Getuigenissen door Inigo Gonzales, European Key Accounts & Commercial Excellence - Wavin 

B.V. over ETIM en van Arnold van Huet, Managing Director Crest - Management Board Director 

Brickability UK Ltd., over “Selling European Bricks in the UK after Brexit”.

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik

T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be
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Vergaderen in coronatijden

http://www.fema.be
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Op 28 oktober greep de Algemene Vergadering van Feproma plaats. Gastspreker was 

Jean-Pierre (Pirre) Wuytack, CEO Vandersanden: “Wat verwacht de Producent van 

Bouwmaterialen van de Bouwhandelaar ?”.

DE “FABRIKANT” VERWACHT VAN DE BOUWHANDEL DAT ZIJ ZICH DERMATE ORGANISEERT  
DAT DE BOUW OP DE WERVEN KAN BLIJVEN DOORGAAN !

STELLING 1:   De Bouwhandel heeft ervoor gezorgd dat de “economische SCHADE” voor de Fabrikanten van Bouwmaterialen 
BEPERKT is gebleven !

STELLING 2:   De “fabrikant” verwacht van de BOUWHANDEL dat zij verder DIGITALISEERT!

STELLING 3:   E-commerce : welke verbindingsrol heeft de BOUWHANDEL tussen de fabrikant en de klant ? 

STELLING 4:   CIRCULARITEIT in de bouwketen  : welke rol hierin is weggelegd voor de BOUWHANDEL !

STELLING 5:   VERDUURZAMING van de producten : Hoe kan de BOUWHANDEL dit bevorderen ?

STELLING 6:   De  Bouwhandel als “Kenniscentrum / Bouwproducten-
specialist”: Hoe kan de fabrikant de PRODUKTKENNIS delen/
overbrengen ?

STELLING 7:   LOGISTIEK en de rol van de bouwhandel als dienstverlener 
tussen fabrikant en klant : hoe beschikbaarheid en 
levertermijnen opvolgen ?

Tevens werden 3 nieuwe leden aanvaard: DELTA / DÖRKEN - 

LAMBRECHTS HOUT - YUCON SOLUTIONS

Op 9 december vond de Algemene 

Vergadering van FEDIGRO plaats. 

FEDIGRO is de Belgische Confederatie van de Groothandel in 

Bouwtoepassingen, een overkoepelende beroepsorganisatie met als 

missie het positief beïnvloeden van de economische omgeving van de 

Belgische groothandel in bouwtoepassingen. Onder de economische 

omgeving verstaan wij het wettelijke, sociale en commerciële kader. 

Leden FEDIGRO (zie ook www.fedigro.be):  - FEMA 

- FEDIBEL 

- HOUT 

- BELMETAL 

- FESAH

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik

T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be

Social distancing
© mawil www.mawil.net
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SOCIAAL 
Voorbereiding Sectorale Onderhandelingen 2021/2022

Start IPA. Het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) wordt één dezer dagen 

verwacht. Het Interprofessioneel Akkoord zal het kader vormen voor het sectoraal overleg. Vakbonden 

en werkgeversorganisaties maken zich reeds op voor de onderhandelingen. In coronatijden beloven het 

eigenaardige onderhandelingen te worden. Is er al dan niet marge voor loonsverhogingen boven de index?Voor 

de werkgevers niet, de vakbonden zien op dat vlak wel grote verschillen tussen de sectoren en willen een 

‘indicatieve’ loonnorm, geen ‘imperatieve’.

 

FEMA zal de patronale eisenbundel grondig voorbereiden. Onze eisen draaien vooral rond mobiliteit, flexibiliteit 

en een duidelijke functieomschrijving van de medewerkers in de bouwmaterialenhandel.

Flexibiliteit & Mobiliteit

Het onderdeel “mobiliteit” wordt ongetwijfeld 

één van de belangrijkste onderwerpen van 

de onderhandelingen (is dat eigenlijk altijd 

!) om twee redenen: vooreerst inzake de 

mobiliteitsinfarcten in en rond de steden 

waarmee de handelaars dienen rekening te 

houden.

Anderzijds, in een andere context, gaat het 

om de notie “mobiliteitsvergoeding” voor 

bouwvakarbeiders die zich naar de werf begeven 

wat geenszins een issue is voor de bouwhandelaars. Binnen de bouwmaterialenhandel hebben medewerkers 

(zowel bedienden als arbeiders) immers een vaste plaats van tewerkstelling. Dit debat kan dan ook opgenomen 

worden bij de harmonisatie van de statuten ‘arbeiders/bedienden’.

 

Functieomschrijving

Bouwberoepen moeten duidelijk omschreven worden! De functieomschrijving 

van de medewerkers werkzaam in de bouwhandels zoals magazijniers, 

aangestelden, chauffeurs, toonbankmedewerkers, enz. is specifiek en eigen 

aan de bouwhandel. In de huidige algemene functieomschrijvingen van 

bouwberoepen (metselaar, vloerder, etc.) werden de specifieke beroepen in de 

bouwhandels tot op heden niet voorzien.

BEROEPSVERENIGING VAN DE BOUWHANDELAAR
FEDERATION DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION
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INFORMATIEZUIL
 
WTCB, Constructiv en Fema slaan de handen in mekaar om de aannemer ‘on-the field’ te informeren: op de 

site van de bouwhandelaar. Dit proefproject kan op een ruime belangstelling rekenen: we kregen inmiddels 

méér dan 25 aanvragen vanuit het ganse land. De plaatsing van deze eerste informatiezuilen zal doorgaan in het 

voorjaar (laatste toestellen ten laatste voor het bouwverlof).  

foto’s genomen ter gelegenheid van opnames video “Bouwhandel” bij Handelaar Gedimat Antwerpen”

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik
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steeds recente informatie (in de vorm 
van korte filmpjes (zonder geluid)) van 
de drie partners (Fema, Constructiv en 
WTCB) getoond kan worden. De 
informatiezuilen kunnen ook gebruikt 
worden voor presentaties van vertegen
woordigers.

Het enige wat we hiervoor nodig 
hebben is een opstelplaats centraal in 
het verkooppunt, elektriciteit en een 
internetverbinding. De filmpjes worden 
via het internet vanop afstand ver
nieuwd en Fema zorgt ervoor dat de 
toestellen regelmatig nagezien worden.

Heb je interesse om 
een informatiezuil te 
plaatsen?

Neem dan contact op met: 
Fema 
't Hoogtepunt II
Brusselsesteenweg 524  B.6 
1731 Zellik 
of via marnix@fema.be

De veranderingen in de bouwsector volgen elkaar 
steeds sneller op. Of het nu gaat over energie
zuinigheid, circulaire economie, digitalisatie, veilig
heid of recent het werken tijdens de lockdown 
(COVID19), de richtlijnen en aanbevelingen worden 
sneller aangepast dan ze geschreven en verdeeld 
kunnen worden. Daarom is het belangrijk om 
informatie snel en op een educatieve wijze naar de 
aannemers te brengen, zodat zij te allen tijde upto
date zijn. 

De bouwmaterialenhandel is hiervoor natuurlijk de 
aangewezen plaats. Niet alleen omdat de aannemers 
hier regelmatig langskomen om zich te bevoorraden, 
maar ook omdat je als handelaars vaak het eerste 
aanspreekpunt bent bij vragen. 

Daarom stellen we informatiezuilen ter beschikking 
voor de verschillende verkooppunten, waarop 

Fema, Constructiv en WTCB slaan de handen 
in elkaar om de aannemers te informeren!

Up-to-date 
informatie

Gelieve bij interesse een mail te sturen aan marnix@fema.be  
en we bezorgen per kerende meer informatie hierover.

http://www.fema.be
mailto:marnix%40fema.be?subject=Informatiezuil
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Constructiv streeft ernaar dat bouwbedrijven kunnen beschikken 
over de nodige bekwame bouwvakarbeiders, hetgeen een 
aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige 
werkomstandigheden op de bouwplaats impliceert.
 

Constructiv zorgt er samen met de partners in de bouwsector, waaronder Fema, voor dat:

• jongeren hun weg naar een bouwopleiding vinden;

• voldoende bouwvakarbeiders hun weg naar de bouwsector vinden; 

•  voor zover nodig, eventuele competentienoden tijdens de loopbaan kunnen 

verholpen worden;

•  bouwvakarbeiders een volledige carrière kunnen ontplooien binnen de 

sector door de nodige aandacht te schenken aan welzijn en veiligheid op de 

werkplaats.

Opleiding

Constructiv is de schakel tussen vraag en aanbod op de opleidingsmarkt. Deze 

schakelfunctie wordt gerealiseerd door middel van verschillende acties.

•  Constructiv geeft gratis opleidingsadvies: samen met de klant gaan we op 

zoek naar de meest geschikte opleiding voor bouwvakarbeiders. Op basis van 

een concrete opleidingsvraag werken we een voorstel op maat uit. 

•  De sector financiert via Constructiv de opleidingen voor bouwvakarbeiders 

(PC 124). De werkgever betaalt een gunsttarief, terwijl de arbeiders specialist worden in hun vak. Ook de 

opleidingen aangeboden door een fabrikant of leverancier kunnen sectoraal gefinancierd worden.

Welzijn

Een van de kerntaken van Constructiv is 

welzijnsadvies verlenen aan de werkgevers 

en werknemers van bouwbedrijven: 

vaak gebeurt dit in het kader van 

bouwplaatsbezoeken. Tijdens deze 

bezoeken worden veiligheidsaspecten 

besproken en eventuele vaststellingen van tekortkomingen gedaan 

die ter plaatse worden doorgenomen met de werfverantwoordelijke, 

de werknemers en in sommige gevallen met de directie of de 

preventieadviseur. Na een werfbezoek worden de vaststellingen verwerkt 

en ontvangen de werkgevers een adviesverslag waarin de vastgestelde 

tekortkomingen werden vertaald naar adviezen, meestal verduidelijkt aan 

de hand van een foto. In vele gevallen worden deze werfbezoeken gevolgd 

door een bureelbezoek om zo het algemene preventiebeleid van het 

bouwbedrijf te optimaliseren.

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik

T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be

Social distancing
© mawil www.mawil.net

http://www.fema.be
http://www.mawil.net
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Instroom

In eerste instantie zorgen de sociale 

partners van de bouwsector voor 

een sociaal statuut dat meer dan 

concurrentieel is ten aanzien van het 

aanbod van andere sectoren. Constructiv beperkt zich echter niet tot dit 

aanbod, maar levert daarnaast actieve inspanningen ter bevordering van 

instroom van nieuwe werknemers in de bouwsector. Hiervoor werkt het nauw en rechtstreeks samen met het 

(voltijds en deeltijds) bouwonderwijs. De bouwsector is van mening dat een bouwberoep het best aangeleerd 

kan worden door tijdens de opleiding voldoende ervaring op te doen in een bouwbedrijf. Daarom is duaal leren 

een ideale leerweg om een bouwberoep aan te leren: leerlingen verwerven kennis en vaardigheden door de 

school af te wisselen met de bouwplaats. Constructiv betaalt premies aan leerlingen die hun opleidingsjaar 

succesvol afronden en via een leerovereenkomst verbonden zijn aan een 

bouwonderneming. Vervolgens is de BouwIngroeiBaan is een interessante 

manier voor ondernemingen om jongeren aan te werven. Om de duurzame 

tewerkstelling te bevorderen beschikken bouwbedrijven door het invoeren van 

het Meester-MentorTraject (MMT) over een extra instrument dat het onthaal en 

de begeleiding van nieuwe arbeiders versterkt.

Resultaten

Op al deze domeinen kan Constructiv in 2020 mooie resultaten voorleggen:

•  44.000 bouwvakarbeiders volgden een opleiding met sectorale ondersteuning

•  1 miljoen opleidingsuren werden door deze bouwvakarbeiders gevolgd

•  5.500 bouwbedrijven hebben een opleidingsplan afgesloten

•  8.000 werfbezoeken werden door de welzijnsadviseurs uitgevoerd

•  2.700 bureelbezoeken  werden door welzijnsadviseurs uitgevoerd

•  6.800 jongeren werden in een duale opleiding 

opgevolgd door onze instroomconsulenten

•  1.750 BouwIngroeiBanen werden opgestart in de 

bouwsector

En u?

Bent u als bouwhandelaar ook geïnteresseerd om beroep te doen op onze 

dienstverlening? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Onze teams 

van regionale medewerkers staan klaar om u met raad en daad bij te staan. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we, in nauw overleg met u, op uw vragen met 

betrekking tot opleiding, welzijn en instroom van nieuwe medewerkers een 

oplossing op maat kunnen uitwerken. We staan tot uw beschikking! 

U kan de contactgegevens van onze regionale medewerkers vinden via 

onze website www.constructiv.be

Bruno Vandenwijngaert

CEO Constructiv

Social distancing
© mawil www.mawil.net

http://www.fema.be
http://www.constructiv.be
http://www.mawil.net
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Vakbekwaamheid - code 95

PROFITEER VAN DE WINTEROPLEIDINGEN

Om in orde te zijn met de vakbekwaamheid (code 95) moeten chauffeurs om de 5 jaar een nascholing volgen 

en dit voor een totale duur van 35 uur. De winterperiode biedt de ideale gelegenheid om deze opleiding voor 

uw chauffeurs te organiseren.

Dit jaar kan men bovendien uitzonderlijk tot eind april 2021 een opleiding volgen tijdens een periode van 

tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer en zo profiteren van de voordelen van de winteropleiding voor 

de bouwsector (pc 124).

U moet dan geen loon betalen én u ontvangt een sectorale tussenkomst in de opleidingskost. De arbeider 

ontvangt daarnaast een premie van € 40 per opledingsdag om het loonverlies te compenseren. Win-win!

Contacteer ons voor meer informatie:
fema@fema.be - 02 466 24 83 

http://www.fema.be
mailto:fema%40fema.be?subject=winteropleiding
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VALIPAC
 
Clean Site System is vandaag ruim ingeburgerd in de bouwwereld. 

Het principe is dan ook eenvoudig. Aannemers kopen 

inzamelzakken van 400 liter bij de bouwhandelaars en vullen de 

zakken op hun werf met plastic verpakkingsafval (folies, hoezen), 

conform de acceptatiecriteria. Eens ze gevuld zijn, kunnen ze de 

zakken kosteloos deponeren bij een deelnemende bouwhandelaar. Clean Site System bestaat intussen 15 

jaar en meer dan 6.000 aannemers zijn overtuigde gebruikers. Vandaag kunnen ze de inzamelzakken bij 261 

bouwhandelaars in heel België deponeren. 

De bouwsector is een belangrijke speler in de circulaire economie. Door meer van hun kunststofafval te 

sorteren en te recycleren, bieden ze kostbare materialen een tweede leven. Bouwhandelaars die deelnemen aan 

Clean Site System bieden hun klanten een waardevolle extra service. Aannemers kunnen niet alleen een flinke 

besparing realiseren op hun afvalfactuur, maar voldoen ook meteen aan de wettelijke sorteerverplichtingen. 

Kunststoffen zijn namelijk onderworpen aan sorteerverplichting in Vlaanderen en Wallonië (en binnenkort ook in 

Brussel), en deze blijven ook in Covid19-tijden van toepassing. 

Na 15 jaar was het hoog tijd voor een nieuwe look! Clean Site System 

kreeg een nieuw logo, dat perfect past in het circulaire denken van 

Valipac. Ook het communicatiemateriaal werd helemaal vernieuwd. 

De display is nu compacter maar vooral handiger: de rollen met 

zakken zijn toegankelijk van beide kanten, en het paneel boven 

de display kan vervangen worden, wat ons toelaat de boodschap 

gemakkelijk te wijzigen indien gewenst. Tot slot werd ook de website 

cleansitesytem.be volledig vernieuwd. 

Enkele tips voor een vlotte 

verkoop van Clean Site zakken: 

-  Plaats de display goed in zicht, 

en zorg dat hij gevuld is. 

-  Bijna door de voorraad zakken 

heen? Bestel er tijdig bij!

-  Voor alle vragen, neem contact 

op via 02/456 83 10 of info@

cleansitesystem.be

Meer info: cleansitesystem.be

Social distancing
© mawil www.mawil.net

http://www.fema.be
http://cleansitesystem.be
http://www.mawil.net
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AWARDS 2020
 
Op algemeen verzoek organiseerden Fema en Feproma opnieuw 
een ontmoetingsdag met Award uitreiking voor Fema- en Feproma-
leden. Op donderdag 20 februari was het verzamelen geblazen in de 
Waerboom Groot-Bijgaarden (reeds tweemaal feestlocatie van dit 
event). Het feestcomité (Thomas Coeck, Geert Van Laeken en Steven 
Loyaerts, aangevuld met een delegatie van Fema Jeugd) zorgde voor 
een spetterend feest.

Naar analogie met ons mission statement (bruggen bouwen) was 
de Award voor de winnaars een unieke print (limited edition ft. 
70 x 94 cm) van de bekende kunstschilder Koen van den Broek. 
Elk werk komt in een exclusieve map en is een genummerde en 
gesigneerde uitvoering.

Op donderdag 20 februari 2020 werden in het bijzijn van 197 
genodigden in de Waerboom in Groot-Bijgaarden maar liefst 
3 awards uitgereikt. De online stemming werd geleid door 
Christophe Deborsu, gastheer van de avond.

Onze hartelijke felicitaties gaan naar de winnaars in de 3 
categorieën:

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik
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Beste FEPROMA-Producent:

Ebema – Stone & Style
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Gedimat Hendrickx
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Uitnodiging

ONTMOETINGSAVOND

PRODUCENTEN VAN BOUWMATERIALEN
PRODUCTEURS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Award by Koen Van Den Broek  
- The Bridge (officiële titel : Dawn)

http://www.fema.be
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FOLLOW US ON LINKEDIN
 
Onze communicatie via LinkedIn werd ook in 2020 enorm 
op prijs gesteld. Regelmatig (minstens twee boodschappen 
per week) brengen wij onze volgers op de hoogte van de 
activiteiten van Fema en Feproma. 

Met totaal 58.888 views 
in 2020 wordt het belang van dit medium nogmaals 
aangetoond. Deze LinkedIn-pagina is een effectief 
en efficiënt middel om de leden informatie te 
verschaffen over de Fema-actualiteit. We tellen 
momenteel 500 followers ...!

FEMA vzw/asbl • Res. ‘t Hoogtepunt II • Brusselsesteenweg 524 - B6 • 1731 Zellik

T. 02/466 24 83 • F. 02/463 26 46 • E. fema@fema.be • www.fema.be

Datum Onderwerp Views

25/08/20 Kathleen Verhelst (Groep Verhelst) neemt familiebedrijf over. 5513

20/07/20 Van Hulle Bouwservice pakt uit met een nieuwe toonzaal 1302

2/09/20 Startvergadering bevraging Fema-Fepromaleden omtrent #digitalisatie. 956

15/05/20 FAD Betonmixer: Beste Betoncentrale, deze DAF betonmixer staat te koop, op stock. 842

5/03/20 Fema remercie Gedimat Thiébaut pour ce mail constructif. 800

3/09/20 De parkingplaats was te klein bij André ... 776

9/09/20 DAF en LINDE aan het werk bij J. Janssens & Zonen NV. 712

2/03/20 Gobert Matériaux reçoit l’Award FEMA-FEPROMA 2020 ! 672

16/04/20 Bouwcentra mogen weer open link naar bouwkroniek 664

6/07/20 Heet van de naald Verhelst overname bedrijf 631

6/08/20 Resultaten van de maandelijkse enquête betreffende het verloop van de omzet in de handel in bouwmaterialen. 567

21/06/20 Circulaire #krimphoezen - bij #Wienerberger en #Coeck 544

21/08/20 Evolutie prijs van #Bouwmaterialen (waarde van i). 518

18/08/20 Huis isoleren wordt plots fors duurder! 512

18/03/20 Op basis van de beslissingen die gisteren door de overheid genomen werden, bevestigen wij u het volgende … Corona 504

6/10/20 Bijzonder interssant bezoek bij Van Hulle - Kruishoutem 501

19/03/20 Wij beschikken over nieuwe informatie inzake leveringen/afhalingen. Lees meer hier: 492

12/08/20 Hittegolf maakt bouwmaterialen duurder 478

26/03/20 BULLETIN CORONA N° 15-25/03/2020  NL&FR opmaak 477

28/05/20 Op Bezoek Bij De Voorzitter 2de post met bijkomen foto 465

5/08/20 Circulariteit van Verpakkingsmateriaal in de Bouw !, gelezen in de pers 455

23/06/20 Maandelijkse enquête omzet Bouwmaterialenhandel 447

13/03/20 Coronovirus - Impact Bouwmaterialenhandel NL & FR 439

17/04/20 Coronabulletin nr. 26 - Onduidelijkheid troef NL&FR 435

1/07/20 Algemene Vergadering VZW #FEMA ten huize van #Constructiv. 427

2/03/20 HOGE OPKOMST VOOR FEMA / FEPROMA AWARDUITREIKINGEN op 20-02-2020 NL&FR 418

20/04/20 Bouwhandel weer open voor uw particuliere klant ? 416

22/05/20 KOOP je Bouwmaterialen LOCAAL, 415

13/08/20 Persbericht - #Bouwmaterialen: vooral #granulaten voor #betonproductie duurder als gevolg van hitte. 412

7/07/20 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING #FEMA 400

Top 40 posts

http://www.fema.be
http://www.linkedin.com/company/fema-feproma/
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5513
views

842
views

712
views

800
views

672
views

776
views

664
views

631
views

1302
views

956
views

Hartelijk dank aan onze
Social Media Sponsor

 
 om dit mogelijk te maken.

http://www.fema.be
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MEMBERS
 
Op de laatste Algemene Vergadering van 1 juli 2020 werd afscheid genomen van 

Fema-bestuurders Jan Roodhooft, Joseph Leus en Rob Wijckmans.  Wij danken hen hartelijk voor hun 

jarenlange belangrijke bijdrage aan de werking van Fema.

Tijdens de bestuursvergadering van 30 september 2020 werd unaniem beslist dat volgende bestuurders 

voortaan deel zullen nemen aan de vergaderingen van het Directie Comité Fema:

 - Barbara LEUS (ter vervanging van Joseph Leus)

 - Florence VAN PRAET (opvolger Jan Roodhooft)

 - Bart WIJCKMANS (ter vervanging van Rob Wijckmans)

De verjonging van het Femabestuur is duidelijk ingezet via de 

opname van deze drie jonge bestuurders. De zeer actieve werking 

van Fema Jeugd is eveneens een illustratie van deze evolutie.

Bij deze een oproep naar één Brabantse bestuurder, alsmede twee 

Waalse bestuurders, om het bestuurdersteam (22) te vervolledigen. 
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Barbara LEUS Florence VAN PRAET Bart WIJCKMANS

Social distancing
© mawil www.mawil.net
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOUWHANDEL
 
In Samenwerking met Award-Winnend Advocatenkantoor GEVACO organiseert Fema op donderdagmiddag  

21 januari 2021 om 12u (tot 13u) een webinar omtrent ‘Algemene Verkoopvoorwaarden Bouwhandel’, door 

Karen Kelchtermans (Associate Partner Gevaco advocaten).

Fema heeft aan GEVACO gevraagd om de bestaande Fema Algemene Verkoopvoorwaarden te actualiseren in 

het licht van de veranderende maatschappelijke omgeving.

Vijf redenen om te participeren aan dit Fema Webinar:

 1.  Goede algemene voorwaarden maken hét verschil!

 2.   Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn algemene voorwaarden ook kan gebruiken  

in geval van discussie?

 3.  Bespreking van een aantal belangrijke clausules in de algemene voorwaarden

 4.  Algemene voorwaarden en online-transacties

 5.   Battle of forms : zijn alleen mijn eigen algemene voorwaarden van toepassing  

en wat indien de koper ook zijn algemene voorwaarden heeft overgemaakt?

Tijdens dit webinar krijgt u advies i.v.m. de nieuwe algemene voorwaarden, de relevantie gelet op de nieuwe 

wetgeving, toelichting rond een aantal specifieke clausules en hoe algemene voorwaarden tegenstelbaar maken 

zodat u ze ook effectief kan gebruiken in B2B en in B2C.

Gelieve een mail naar marnix@fema.be te sturen bij interesse.

“WE KRIJGEN EEN KORTERE, DUURDERE EN GROENERE LOGISTIEK”
 
De coronapandemie versnelt de trends in de logistiek aanzienlijk. De ketens worden korter, groener en duurder. 

Steden en regio’s voeren versneld groene maatregelen in. Lokaal worden weer meer voorraden aangehouden 

(‘just-in-case’ in plaats van ‘just-in-time’ overwegingen). Cruciale producten worden weer dichter bij huis 

geproduceerd ...

Bouwlogistiek en supply chain staan voor een grote make-over, 
maar de sector is perfect geschikt om dit in goede banen te leiden!

Wouter Dewulf en Roel Gevaers

Lees het artikel hier

http://www.fema.be
mailto:marnix%40fema.be?subject=webinar%2021%20januari
https://www.good-to-know.be/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_26201_documents/FEMA/Fema_korter_groener_duurder_logistiek.pdf
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MEDIAPARTNERS
 
Onze mediapartners helpen ons meedenken over nieuwe communicatiemedia.

HARTELIJK DANK
 
...aan onze leden bouwhandelaars voor hun lidmaatschap, 

...aan Feproma voor de steun aan Fema, 

...aan onze mediasponsors voor hun steun aan de communicatieinvesteringen, 

...aan de toetredende leden als welkome gasten bij onze events,

... aan de bestuurders en voorzitters van Fema, Feproma en Fema Jeugd: hun belangeloze 
inzet voor de sector en de beroepsgroep is onze waardering meer dan waard!
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Met dank aan

TOETREDENDE LEDEN

http://www.fema.be
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Mopac 
GOUTTIÈRES POUR LA VIE

DUURZAME DAKGOTEN

http://www.fema.be

