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1  Metaal Info is het magazine van VLAMEF,  
de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO

2  Het vergroten van de bekendheid van  
uw bestaande producten en merken

3  Het presenteren van  
uw innovaties

4  Via Metaal Info bereikt een publiek dat 
commercieel interessant is: onze lezers zijn 
bedrijfsleiders, directieleden en ondernemers  
die professioneel actief zijn in de metaalsector.

5  Adverteren in Metaal Info is goed voor  
uw zichtbaarheid en imago

6  U bereikt 6.950 bedrijfsleiders  
(abonnees) 

6 Redenen om  
te adverteren in 
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De nieuwe norm EN1090 

Hoe voldoet u aan de verplichtingen van de CE-markering?
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Blikvanger

VL AMEF heeft 

hiervoor 

begeleidings-

trajecten 

uitgewerkt.

Pianist Of Dirigent?
VLAMEF heeft in de voorbije weken gratis introsessies georganiseerd 
met betrekking tot CE-markering en de nieuwe normen voor staalconstructies 
in de bouwsector, de zogenaamde EN 1090. Veel ondernemers hebben hier 
vragen bij. De telefoon op het secretariaat stond roodgloeiend met ervaren 
metaalondernemers, die plots op een andere manier zouden moeten gaan 
werken. Zelf waren we er ons bij voorbeeld niet van bewust hoeveel ondernemers 
metalen trappen maken.

Maar VLAMEF is geen dirigent… Wij hebben de Europese reglementering niet 
gemaakt, spijtig genoeg hebben we dit niet in de hand. Via onze Europese 
beroepsvereniging, de Europese Metaalunie hebben we de invoering van deze 
reglementering wel met twee jaar kunnen uitstellen. Verder zijn we niet geraakt, 
de datum van 1 juli 2014 komt er met rassenschreden aan. VLAMEF is slechts 
pianist en zo probeert onze beroepsvereniging om de ondernemers, vooral 
zelfstandigen en bedrijfsleiders van KMO’s in de metaalsector op een degelijke 
manier in te lichten over de nieuwe normen en hen daarbij te begeleiden.

VLAMEF heeft hiervoor begeleidingstrajecten uitgewerkt. Op vijf avonden, of vier 
zaterdag voormiddagen worden de deelnemers klaargestoomd voor een audit 
door een NoBo (Notified Body), zodat zij een audit kunnen doorstaan. Vóór 1 juli 
2014 worden 4 trajecten opgestart, in het najaar volgen er nog een aantal. Is het 
begeleidingstraject een garantie op de positieve audit? Neen, er moet uiteraard 
wel huiswerk gemaakt worden, zo moet er onder meer een lascoördinator 
worden aangesteld en moeten alle lassers beschikken over de juiste certificaten. 
Heeft u nog interesse? Aarzel niet om het VLAMEF-secretariaat te contacteren.

In deze editie van Metaal Info komen we eveneens uitgebreid terug op de nieuwe 
regels op sociaal vlak. Het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden heeft 
enorme gevolgen voor de metaalsector. Denk maar aan opzegtermijnen en het 
verbod op een proefperiode.

Indien u bepaalde onderwerpen mist in dit magazine, aarzel niet om het 
redactiesecretariaat (metaalinfo@sectors.be) of het secretariaat van VLAMEF 
(vlamef@unizo.be) te contacteren. Alle opmerkingen zijn welkom zodat dit 
magazine ook verder blijft uitgroeien tot een echt vaktijdschrift.

Johan Van Bosch
Algemeen Secretaris

Gwendolyn  
Vandermeersch
Ondervoorzitter

Pol Vanhoutte 
Voorzitter



‘Met een fl exibel systeem 

de doorlooptijd verkort’

The strong connection

Valk Welding NV info@valkwelding.com

tel. 03 685 14 77 www.valkwelding.com

Bij de start 15 jaar terug stelde Provan als 

doel om zich binnen de wereld van toeleve-

ranciers te onderscheiden met kleine series in 

korte levertijden. “Quick Response Manufac-

turing is onze unieke troef en dit is alleen haalbaar met zeer 

fl exibele productiemiddelen. Valk Welding kan ons deze aanreiken.”

 Snel en eenvoudig te programmeren

 DTPS offl ine programmatie unieke troef

  Professionele netwerking tussen andere Panasonic gebruikers 

 Sterk partnership door eerlijk meedenken

 Als familie onderneming dezelfde visies delen

Dirk Lacquaye, productieverantwoordelijke Provan:

Valk Welding adv serie 2013 BE.indd   4 16-12-13   17:27
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sEcrEtAriAAt bEroEpsVErEniging 
VlAMef vzw - willebroekkaai 37 - 1000 BruSSel 
tel. 02 21 22 540 - fax 02 400 71 26 
e-mail: vlamef@unizo.be

rEdActiEsEcrEtAriAAt & AdVErtEntiEs 
B-MAS BVBA, Herentalsebaan 617, 2100 Antwerpen 
tel. +32 3 366 43 65 - fax +32 3 366 37 03 
e-mail: metaalinfo@sectors.be 
website: www.metaalinfo.be

pEriodicitEit 
driemaandelijks + 7 digitale nieuwsbrieven/jaar.

VorMgEVing 
proforMA Advertising, tel. 015/52 91 10  
www.proforma.be

druk 
CreAtIVe prIntIng bvba 
Mandellaan 533, Be 8800 ruMBeke

opLAgE nr. 114: 6.950 exemplaren.

controLE op opLAgE: afgifteborderel post op 
eenvoudig verzoek + digitale mailinglist (gratis voor 
adverteerders die een jaarcontract afsloten.)

Metaal Info wordt gratis en op naam verstuurd naar alle 
bedrijfsleiders van de metaalverwerkende bedrijven in 
Vlaanderen en in het Brussels gewest én op eenvoudig 
verzoek naar metaalbedrijfsleiders in het waals 
gewest. wie geen bedrijfsleider is van een metaal-
verwerkend bedrijf kan een abonnement nemen voor 
10 opeenvolgende nummers door overschrijvingvan 
53,00 € (incl. 6 % btw) op rekeningnummer 
Be85 0016 4666 2906, BIC geBABeBB

Colofon

de in dit tijdschrift opgenomen artikelen worden gepubliceerd op verantwoordelijkheid van hun auteurs. noch de redactie, noch de uitgever zijn verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties. Hoewel dit blad zorg-
vuldig en naar best vermogen wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. de uitgever aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de in dit blad gegeven informatie. © nadruk van teksten verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de uitgever.

8 30 38

Inhoud

 Actueel

Het nieuwe eenheidsstatuut  
arbeiders - bedienden. 8 

Verplichte aanwezigheidsregistratie voor 
iedereen die op een grote werf actief is. 13

Ce-markering en en-1090. 14

Vlamef begeleidingstraject. 15

Concrete vragen over de en 1090-norm.  16

Actua - Sectornieuws. 17

België zevende op ranglijst  
europese innovatie 40

 Prijzen & normen

Indexen 36

registratie en publicatie  
technische normen 38

referteprijzen 40 

leveranciersrepertorium 44 

documentatie 46

 Passie voor metaal

Bedrijf in de kijker:  
eSMA nV: productie naar België  
verhuizen was de juiste keuze. 22

MTMS-network event 2014 
Ideas Battle Arena:  26
- Interview: Bert lauwers. 27
- MTMS: de toekomst en  

de competitiviteit van de  
Vlaamse maakindustrie. 28

Hannover Messe. 30

Techni-show en ESEF-beurs. 31

Technologie: project i-Suport. 32



Zijn uw lassers al 
gecertificeerd? 
Lasserscertificatie volgens EN ISO 9606-1

PUBLIREPORTAGE

Voor een hele groep producten is 
een lascertificaat een must. Bouw, 
spoorwegen, luchtvaart, transport, 
hijswerktuigen, …. de vaardigheid van 
de lasser is bepalend voor de kwaliteit en 

performantie van elk gelast onderdeel. 
Een lasserscertificatie moet dan ook in 
de eerste plaats gezien worden als een 
garantie van vakbekwaamheid van de 
lasser voor een specifieke groep van 
toepassingen . 
Sinds haar ontstaan in 1975 is het 
VCL gespecialiseerd in het snel en 
op maat opleiden van lassers en het 
wekelijks organiseren van lassers-en 
brazeerderskeuringen volgens alle 
internationale normen. Elke vrijdag staat 
de volledige ploeg van het VCL paraat 
om in samenwerking met Vinçotte , de 
certificatie van lassers te organiseren.

We bepalen samen welke certificaten 
u nodig heeft

Uw lassers volgen een opleiding om 
zich voor te bereiden op de certificatie

Onze werkvoorbereiders maken de 
proefstukken voordien klaar

De certificaten zijn onmiddellijk na de 
keuring beschikbaar

Nood aan een gerichte 
opleiding met het oog  
op de certificatie? 
Één, twee of meerdere dagen opleiding 
ter voorbereiding van de proef verhoogt 
in grote mate de slaagkansen. Voor lassers 
die de eerste keer een certificatieproef 
moeten afleggen is het vaak een 
geruststelling en een veel grotere garantie 
op succes. Ook ervaren lassers worden 
nog vaak geconfronteerd met kleine 
foutjes. In de voorafgaande opleiding 
worden hun gelaste stukken getest en 
sturen de VCL lasinstructeurs  
waar nodig bij.

Uit verschillende hoeken komt de eis aanwaaien om lassers te certificeren volgens de internationale norm. 

Inschrijven kan via onze 
website, via mail of 
telefonisch
02 520 56 58 
info@v-c-l.be • www.v-c-l.be
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Actueel - Sociale actualiteiten

Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders - bedienden
Wat zijn de nieuwe regels voor de metaalsector?

Na lange besprekingen is het zover: 
het eenheidsstatuut voor arbeiders 
en bedienden werd goedgekeurd. De 
nieuwe regels traden op 1 januari 2014 
in werking. Vooral op het vlak van de 
opzeggingstermijnen heeft het nieuwe 
eenheidsstatuut een grote impact, maar 
ook de afschaffing van de carenzdag 
en de begeleidende maatregelen 
hebben een belangrijke impact op 
uw arbeidsrelatie met uw personeel. 
Hieronder leest u de voornaamste 
aanpassingen die inmiddels werden 
uitgewerkt en goedgekeurd.

I. Beëindiging 
arbeidsovereenkomst voor 
een onbepaalde tijd

De nieuwe regels zijn van toepassing op 
elke beëindiging (door de werkgever/
werknemer) van de arbeidsovereenkomst 
na 1 januari 2014.

Elke partij kan de arbeidsovereenkomst 
op elk moment beëindigen, mits naleving 
van een opzeggingstermijn of betaling 
van een opzeggingsvergoeding. Het 
ontslag kan gegeven worden door de 
werkgever of door de werknemer.

Hieronder de voornaamste hypotheses in 
geval het gaat om arbeidsovereenkomsten 
van onbepaalde duur:

Wil u vandaag een arbeider ontslaan, 
dan moet u voor de berekening van de 

opzegtermijn een opsplitsing maken in 2 
periodes.
• Eerst moet u kijken naar zijn 

(eventueel) opgebouwde anciënniteit 
tot en met 31 december 2013. Hierop is 
de oude, vaak sectorale regeling van 
toepassing. Voor dat gedeelte moet u 
dus nog de vroegere opzegtermijnen 
voor arbeiders toepassen. 

• Daarna kijkt u naar de anciënniteit 
sinds 1 januari 2014 en berekent u 
de opzegtermijn voor die periode 
volgens de nieuwe regels (zie de tabel 
verderop: in dit geval 2 extra weken). 

Als u beide delen optelt, bekomt u de 
totale opzeggingstermijn die u moet 
toepassen. Daar bovenop moet u 
rekening houden met, onder meer, de 
verplichte outplacementbegeleiding 
(voortaan ook voor arbeiders). De 
ontslagen arbeider krijgt dan tevens een 

ontslagcompensatievergoeding van de 
RVA, afhankelijk van het tijdstip van het 
ontslag en anciënniteit van de arbeider.

Wil u vandaag een bediende (met een 
contract van onbepaalde duur) ontslaan, 
dan gelden voor de berekening van de 
opzeggingstermijn dezelfde regels met 
de berekening van de 2 delen (en de 
optelsom daarvan): deel 1 vóór 1 januari 
2014 volgens de oude berekening + 
deel 2 vanaf 1 januari 2014 volgens de 
nieuwe berekening. Let wel, voor hogere 
bedienden (jaarloon op 31/12/2013 hoger 
dan 32.254 euro) wordt voor de periode 
vóór 1 januari 2014 (deel 1) de oude 
regeling vervangen door een uniforme 
formule, namelijk een opzeggingstermijn 
van een maand per begonnen jaar 
anciënniteit, met een minimum van drie 
maanden. Voor bedienden is er geen 
ontslagcompensatievergoeding. 

Algemeen regime SWT Herstructurering (met cao)

Anciënniteit WN WG WG WN WG

minder dan 5 jaar 14 d 42 d 35 d 14 d 35 d

5 tot minder dan 10 jaar 14 d 49 d 35 d 14 d 35 d

10 tot minder dan 15 jaar 28 d 84 d 35 d 21 d 70 d

15 tot minder dan 20 jaar 28 d 112 d 35 d 21 d 70 d

20 tot minder dan 25 jaar 42 d 154 d 70 d 28 d 133 d

Meer dan 25 jaar 42 d 196 d 70 d 28 d 133 d
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Het nieuwe eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Wil u vandaag een arbeider (of bediende) 
ontslaan die na 1 januari 2014 in dienst 
kwam, dan gelden (enkel) de nieuwe 
opzegtermijnen (zie tabel hieronder), in 
dit geval dus een opzegtermijn van 2 
weken. Want in het nieuwe systeem werd 
ook de vroegere proefperiode afgeschaft 
(een bij werkgevers begrijpelijkerwijze fel 
betwiste maatregel). 

In de voorbeelden hierboven gingen 
we er telkens van uit dat de ontslagen 
medewerkers waren aangeworven met 
een contract van onbepaalde duur. 
Uiteraard gelden specifieke regels 
voor medewerkers met een contract 
van bepaalde duur. Daarnaast zijn er 
nog heel wat andere aandachtspunten, 
zoals bijvoorbeeld de nog volop ter 
discussie staande nieuwe regels inzake 
ontslagmotivatie… We houden u 
uiteraard op de hoogte.

de nieuwe opzegtermijnen vanaf 2014

Anciënniteit PERIODE Opzeg DOOR werkgever
OPZEG DOOR 
WERKNEMER

tijdens eerste 
vijf dienstjaren

1ste kwartaal in dienst 2 weken opzeg 1 week opzeg

2e kwartaal in dienst 4 weken opzeg 2 weken opzeg

3e kwartaal in dienst 6 weken opzeg 3 weken opzeg

4e kwartaal in dienst 7 weken opzeg 3 weken opzeg

5e kwartaal in dienst 8 weken opzeg 4 weken opzeg

6e kwartaal in dienst 9 weken opzeg 4 weken opzeg

7e kwartaal in dienst 10 weken opzeg 5 weken opzeg

8e kwartaal in dienst 11 weken opzeg 5 weken opzeg

Jaar 2-3 in dienst 12 weken opzeg 6 weken opzeg

Jaar 3-4 in dienst 13 weken opzeg 6 weken opzeg

Jaar 4-5 in dienst 15 weken opzeg 7 weken opzeg

Van 5 tot 20 
dienstjaren

na vijf dienstjaren komen er per kalenderjaar  
3 weken opzeg bij, met maximum van 62 weken 

(bij het 20e dienstjaar komen er slechts twee 
weken bij in plaats van 3)

Meer dan 20 
dienstjaren

Vanaf het 21e dienstjaar komt er nog één week 
per begonnen jaar bovenop.

13 weken opzeg

II. Beëindiging 
arbeidsovereenkomst voor 
een bepaalde tijd 

A. Algemeen principe 
Het principe van arbeidsovereenkomsten 
voor een bepaalde tijd of voor een duide-
lijk omschreven werk is dat ze in beginsel 
moeten worden uitgevoerd tot het over-
eengekomen einde. Behoudens dringende 
reden, kan noch de werknemer, noch de 
werkgever deze arbeidsovereenkomsten 
vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Zowel 
voor de werkgever als voor de werknemer 
is het in principe niet mogelijk om dit 
soort arbeidsovereenkomst eenzijdig te 
beëindigen door middel van een opzeg-
ging. 

Dit principe blijft behouden. 

B. Mogelijkheid tot eenzijdige 
beëindiging 
Omwille van de afschaffing van het 
proefbeding was het evenwel nodig om 
enigszins af te wijken van dit principe. 
Voortaan kan de werknemer of de werkge-
ver deze overeenkomsten in het begin van 
de arbeidsrelatie toch beëindigen, zonder 
dringende reden. 

C. Bijzondere regels in geval  
van ziekte of ongeval 
De nieuwe bepalingen voorzien ook twee 
bijzondere regels met betrekking tot de 
beëindiging van een arbeidsovereenkomst 
voor een bepaalde tijd of een duidelijk 
omschreven werk in geval van ziekte of 
ongeval. Ze zijn gebaseerd op de reeds 
bestaande bepalingen. 
In het kader van het eenheidsstatuut wer-
den ook de nieuwe termen “ontslagmoti-
vering” en “kennelijk onredelijk ontslag” 
ingevoerd.

Iedere werknemer heeft vanaf 1 april 2014 
het recht om de redenen van zijn ontslag 
te kennen en eveneens in een schadever-
goeding in het geval van een kennelijk 
onredelijk ontslag. Alle werknemers te-
werkgesteld met een arbeidsovereenkomst 
kunnen er zich op beroepen.

Op de volgende werknemers die ontslagen 
worden, is deze regeling niet van toepas-
sing:
• tijdens de eerste 6 maanden van de 

tewerkstelling waarbij voorafgaande en 
aaneensluitende arbeidsovereenkom-
sten voor bepaalde duur of voor uit-
zendarbeid voor een identieke functie 
bij dezelfde werkgever meetellen voor 
de berekening van de 6 maanden;

• tijdens een arbeidsovereenkomst voor 
uitzend- of studentenarbeid;

• met het oog op het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag of het 
wettelijk pensioen;
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• wegens de definitieve stopzetting 
van de activiteit, de sluiting van de 
onderneming of in het kader van 
collectief ontslag;

• wanneer een bijzondere 
ontslagprocedure voorzien is bij wet 
of bij collectieve arbeidsovereenkomst, 
bijvoorbeeld in de gevallen van 
ontslagbescherming;

• wanneer er sprake is van 
een meervoudig ontslag bij 
herstructurering dat op sectoraal 
niveau gedefinieerd wordt.

Wanneer de werkgever deze redenen 
niet schriftelijk uit eigen beweging 
meedeelt, kan de werknemer ze binnen 
een termijn van 2 maanden nadat de 
arbeidsovereenkomst beëindigd werd 
opvragen bij aangetekende brief. In het 
geval van opzegging richt de werknemer 
zijn verzoek binnen een termijn van 6 
maanden na de betekening van de opzeg, 

zonder 2 maanden na het einde van de 
arbeidsovereenkomst te overschrijden.

Binnen 2 maanden na ontvangst van de 
aangetekende brief moet de werkgever 
bij aangetekende brief de concrete 
redenen van het ontslag meedelen aan de 
werknemer.

Weigert de werkgever het ontslag te 
motiveren of doet hij dit niet volgens 
de voorgeschreven regels, dat moet hij 
aan de werknemer een boete betalen die 
overeenstemt met het loon van 2 weken.

Recht op een schadevergoeding bij 
kennelijk onredelijk ontslag
De werknemer die aangeworven is met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur heeft recht op een schadevergoeding 
van minimaal 3 weken loon en maximaal 
17 weken loon wanneer het ontslag als 
kennelijk onredelijk beoordeeld wordt. 

Het kennelijk onredelijk ontslag is het 
ontslag dat gebaseerd is op redenen die 
geen verband houden met de geschiktheid 
of het gedrag van de werknemer of die 
niet berusten op de noodwendigheden 
inzake de werking van de onderneming, 
de instelling of de dienst en waartoe 
nooit beslist zou zijn door een normale en 
redelijke werkgever.

Deze schadevergoeding is 
enkel cumuleerbaar met de 
opzeggingsvergoeding, de niet-
concurrentievergoeding, de 
uitwinningsvergoeding en de aanvullende 
vergoeding die bovenop de sociale 
uitkeringen wordt betaald. Een cumul is 
niet mogelijk met andere vergoedingen 
verschuldigd naar aanleiding van de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De bewijslast van het al dan niet kennelijk 
onredelijk karakter van het ontslag ligt 
soms bij de werkgever en soms bij de 
werknemer, nl.:
• bij de partij die iets aanvoert in het 

geval de werkgever de redenen van het 
ontslag heeft meegedeeld;

• bij de werkgever indien hij de redenen 
van het ontslag niet meegedeeld heeft 
aan de werknemer;

• bij de werknemer wanneer hij niet 
verzocht heeft om de redenen die 
aan de basis van het ontslag liggen te 
kennen. 

Geen motivering van het ontslag dat 
kennelijk onredelijk geacht wordt?
De burgerlijke boete van 2 weken loon, 
verschuldigd door de werkgever indien hij 
de redenen van het ontslag niet kenbaar 
maakt aan de werknemer, is cumuleerbaar 
met de vergoeding voor een kennelijk 
onredelijk ontslag. De totale vergoeding 
kan zo 5 tot 19 weken bedragen.

Actueel - Sociale actualiteiten
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Ontslag om dringende reden
Werknemers die om een dringende reden 
ontslagen worden, kunnen enkel genieten 
van de schadevergoeding indien het 
ontslag kennelijk onredelijk is. Zij kunnen 
de redenen die aan de basis van hun 
ontslag niet opvragen vermits de te volgen 
procedure in het kader van een dringende 
reden reeds voorziet dat de werkgever de 
motieven van het ontslag moet meedelen.

III. Afschaffing van het 
beding van proeftijd 

A. Algemeen principe 
Als algemeen principe geldt dat de 
werknemer geen proeftijd meer kunnen 
voorzien in een arbeidsovereenkomst 
gesloten vanaf 1 januari 2014. Als de 
partijen dit toch doen, dan moet het 
proefbeding hoe dan ook als ongeldig 
worden beschouwd. Dit proefbeding zou 
dus nietig zijn. 

B. Uitzonderingen 
Er zijn twee uitzonderingen op dit 
principe. De proeftijd blijft vanaf 1 januari 
2014 van toepassing in de overeenkomsten 
voor tewerkstelling van studenten en in de 
overeenkomsten geregeld door de wet van 
24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, 
de uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers. 

Overeenkomsten voor tewerkstelling 
van studenten 
De eerste drie arbeidsdagen worden 
als proeftijd beschouwd. Zowel de 
werkgever als de werknemer kunnen 
de overeenkomst gedurende deze 
termijn beëindigen zonder opzegging 
noch vergoeding. In de betrokken 
arbeidsovereenkomsten moet hiervoor 
geen enkel bijzonder beding worden 
opgenomen. 

Overeenkomsten geregeld door de wet 
van 24 juli 1987 
De eerste drie arbeidsdagen worden 
in principe als proeftijd beschouwd, 
gedurende dewelke zowel de werkgever 
als werknemer de overeenkomst kunnen 
beëindigen zonder opzegging noch 
vergoeding. De partijen kunnen evenwel 
voorzien dat er hetzij geen proeftijd zal 
zijn, hetzij dat de duur van de proeftijd 
langer of korter dan drie dagen zal zijn.

De proefbedingen die werden opgenomen 
in de arbeidsovereenkomsten die een 
aanvang hebben genomen voor 1 januari 
2014 blijven uitwerking hebben tot de 
overeengekomen termijn verstreken is. De 
regels die gelden tot 31 december 2013 zijn 
van toepassing op deze bedingen. 

Voorbeeld 1: Op 1 december 2013 van-
gen een werkgever en een werknemer de 
uitvoering van een nieuwe arbeidsover-
eenkomst aan die een geldig proefbeding 
van zes maanden voorziet. Dit proefbe-
ding loopt tot 31 mei 2014. Zodoende kan 
de werknemer die ontevreden is over deze 
arbeidsrelatie bijvoorbeeld op 1 maart 
2014 zijn arbeidsovereenkomst beëindi-
gen door dit beding toe te passen, m.a.w. 
mits een korte opzeggingstermijn van 
zeven dagen. 

Voorbeeld 2: Het proefbeding uit het 
eerste voorbeeld loopt in principe tot 31 
mei 2014. De gevolgen van dit beding 
kunnen worden verlengd als de uitvoe-
ring van de arbeidsovereenkomst werd 
geschorst (bijvoorbeeld omwille van de 
jaarlijkse vakantie van de werknemer). 
Als de werknemer bv. vijftien dagen 
jaarlijkse vakantie opneemt tussen 1 de-
cember 2013 en 31 mei 2014, dan zullen 
de gevolgen van het proefbeding worden 
verlengd tot 15 juni 2014.

C. Scholingsbeding en  
niet-concurrentiebeding 
In ditzelfde kader wordt voortaan voorzien 
dat het scholings- en concurrentiebeding 
geen uitwerking hebben indien de 
overeenkomst wordt beëindigd gedurende 
de eerste zes maanden die volgen op 
de aanvang van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. 
Voorbeeld: De partijen sluiten een 
nieuwe arbeidsovereenkomst die moet 
aanvangen op 1 februari 2014 en nemen 
er een concurrentiebeding in op. Dit 
beding zal geen uitwerking hebben als 
de overeenkomst wordt beëindigd voor 1 
augustus 2014.
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IV. Afschaffing van de 
carenzdag 

Carenzdag 
Voor de werklieden bestaat er een 
carenzdag, dit is een niet betaalde dag 
indien de arbeidsongeschiktheid geen 14 
dagen duurt. In verschillende sectoren 
werd deze carenzdag reeds afgeschaft, 
door te voorzien in de betaling van hetzij 
alle hetzij een welbepaald aantal van deze 
dagen. 

De nieuwe bepalingen schaffen deze 
carenzdag definitief af vanaf 1 januari 
2014. Vanaf dan zullen de werklieden net 
zoals de bedienden recht hebben op hun 
gewaarborgd loon vanaf de eerste dag 
arbeidsongeschiktheid. 

Merk op dat de regels met betrekking tot 
het gewaarborgd loon verder ongewijzigd 
blijven. Om de verschillen die er bestaan 
tussen het regime van werklieden en 
bedienden weg te werken, staat ook de 
wijziging van deze regels later op de 
agenda. 

V. Outplacement 

Momenteel bestaat er in de wet van 5 
september 2001 (tot verbetering van 
de werkgelegenheidsgraad van de 
werknemers) een outplacementregime 
voor werknemers van minstens 45 jaar 
oud. Het doel van de nieuwe bepalingen 
bestaat er in om, naast dit bijzondere 
regime, een algemene regeling te voorzien 
die van toepassing is op een groot aantal 
werknemers.

VI. Aanwerven

Sinds 1 januari 2014 is een proeftijd niet 
meer mogelijk. In een nieuw af te sluiten 
arbeidsovereenkomst kan u dus geen 
proeftijd meer voorzien. Doet u dit wel, 
dan zal deze nietig zijn.

De wet op het eenheidsstatuut zegt ook dat 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
duur voortaan voortijdig kan beëindigd 
worden met een opzegtermijn (en dus niet 
per se verbroken moet worden). U hoeft dit 
zelfs niet contractueel te voorzien. Dit is 
slechts alleen mogelijk gedurende de eer-
ste helft van de duur van de overeenkomst 
met een maximum van zes maanden. Zo 
kan een contract van 1,5 jaar tijdens de 
eerste zes maanden opgezegd worden met 
de normale termijnen (zie artikel). Daarna 
kan het alleen verbroken worden.

In de pers leest u dat meer en 
meer ondernemers werken met 
interimcontracten. Het grote voordeel is de 
grotere flexibiliteit om de samenwerking 
stop te zetten, nadeel is dan weer de 
hogere kostprijs door de kosten van het 
interimkantoor.

Actueel - Sociale actualiteiten

Maar u kan ook eerst een contract van 
bepaalde duur geven, en daarna één van 
onbepaalde duur. Het voordeel hiervan 
is dat u op het einde van dat contract van 
bepaalde duur een moment creëert waarop 
u de nieuwe werknemer kan evalueren 
en desgevallende de tewerkstelling 
zonder kosten kan stopzetten. De vraag 
is of dit opweegt tegen het risico dat u 
gedurende de tweede helft alleen maar 
kan verbreken. 

Voorbeeld: contract van bepaalde duur 
voor zes maanden. Dan kan u tijdens de 
eerste drie maanden opzeggen (termijn 
van twee weken). Wil u op het einde van 
de vierde maand het contract stopzetten, 
dan kost u dit een opzegvergoeding van 
acht weken. Koos u direct voor een con-
tract van onbepaalde duur, dan kan u in 
maand vier, vijf en zes ook nog opzeggen 
(met termijn van vier weken).

Wetgeving 

Met het oog op de harmonisering van het 
statuut van arbeiders en bedienden, werd 
op 25 november 2013 een Wetsontwerp 
neergelegd in de Kamer. Op 12 december 
ging het licht door de plenaire Kamer 
op groen. Dit wetsontwerp voert een 
eenheidsstatuut in voor arbeiders 
en bedienden op het vlak van de 
opzeggingstermijnen, de carenzdag en de 
begeleidende maatregelen. 
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Onder grote werven worden bouwplaatsen 
verstaan waarvan de totale kostprijs hoger 
ligt dan 800.000 euro plus btw. Er komt wel 
een ruime overgangsperiode: pas vanaf 1 
oktober worden overtredingen bestraft.

Voor wie geldt de verplichting? 
Iedereen die onroerende werken verricht 
op de werf moet zich registeren. Dit 
betekent dat u uw aanwezigheid niet 
moet melden wanneer u de werf bezoekt 
om bv een offerte te maken. Zodra u 
werken uitvoert op deze werf moet u uw 
aanwezigheid en dat van uw personeel 
melden.

Hoe kan u zich registeren en wie is 
verantwoordelijk voor de registratie? 
De RSZ voorziet verschillende 
mogelijkheden om de aanwezigheid te 
registeren: via een online dienst, via een 
smartphone (QR-code), via een laptop 
met e-ID kaartlezer of via een eigen 
registratieprogramma dat goedgekeurd 
werd door de RSZ.
Vergissingen kan u doorgeven tot het 
einde van de werkdag, daarna zijn 
aanpassingen niet mogelijk. Doet u 
meerdere werven per dag, dan kan u 
dat melden via de werfmelding 30bis. 
U ontvangt dan één werfnummer maar 

Verplichte aanwezigheidsregistratie voor 
iedereen die op een grote werf actief is

Iedereen die actief is op een grote werf 
moet vanaf 1 april elektronisch worden 
geregistreerd zodat fraude en sociale 
dumping op dergelijke grote werven 
eenvoudiger opgespoord en bestraft 
kunnen worden. 

u moet de plaatsen waar u werkt wel 
nauwkeurig omschrijven.

Tenzij contractueel anders 
overeengekomen wordt, is de 
hoofdaannemer verantwoordelijk voor 
de registratie van alle werknemers op 
de werf. Zelfstandigen zijn in principe 
verantwoordelijk voor hun eigen 
registratie. 

Sancties starten vanaf 6.000€ voor het niet 
registreren van werknemers. In het geval 
een niet-geregistreerde werknemer een 
arbeidsongeval heeft, kan de boete nog 
hoger zijn (tot 36.000€).  

Verschillende federaties zoals VLAMEF 
en Bouwunie twijfelen aan het nut van 
deze verplichting: de administratie voor 

Meer info: 
het secretariaat van VLAMEF: 
vlamef@unizo.be of bij Bouwunie: 
www.bouwunie.be  .

bonafide aannemers wordt zwaarder 
terwijl wie wil frauderen wellicht nog 
achterpoortjes kan vinden. Controles 
moeten namelijk nog steeds op de werven 
zelf gebeuren. Een ander hiaat is dat 
de aanwezigheid van personeel wordt 
geregistreerd en niet het aantal gewerkte 
uren. Tot 1 oktober zullen we dit samen 
met andere organisaties nauwlettend 
opvolgen en onze bevindingen doorgeven 
aan de bevoegde overheidsdiensten.   
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Actueel • Regelgeving

De nieuwe regelgeving EN-1090 
zorgt voor onduidelijkheid bij de 
Vlaamse metaalbedrijven. Wat houdt 
de regelgeving nu precies in en wie is 
eraan onderworpen?
 

Wie is onderworpen aan de EN1090-
norm en hoe kan u zich correct laten 
certifiëren om inox, stalen- en aluminium 
constructiedelen voor de bouw te mogen 
produceren? 
Deze vragen horen we regelmatig. 
Blijkbaar bestaat er nog veel verwarring 
en hebben ondernemers en werknemers 
vragen over wat deze verplichte 
normering precies inhoudt. Daarom 
vatten we hier de belangrijkste elementen 
samen. 
De nieuwe regelgeving geldt voor 
alle Europese fabrikanten van inox, 
stalen- en aluminium onderdelen en 
past in het kader van de Verordening 
Bouwproducten (CPR). Ze is wettelijk 
verplicht voor stalen en aluminium 
constructiedelen die belasting dragend 
(kolommen en liggers, spanten, 
trappen, bordessen, overkappingen, 
...) in een permanent bouwwerk worden 
ingezet en in het handelsverkeer worden 
gebracht binnen de EU. De norm is 
dus verplicht wanneer u na 1 juli 2014 
belastingdragende constructieonderdelen 
produceert voor de bouw. 

Bedrijven die dergelijke producten 
maken, moeten een certificaat (PFC) 
hebben van een erkende keuringsfirma 

(ook Nobo of Notified Body genoemd). De 
EN1090-norm beoordeelt uw werkplaats: 
uw machinepark, uw bedrijfsprocessen 
en de competenties van uw personeel 
worden onderzocht bij een keuring.
Dit PFC-certificaat vereist vermoedelijk 
enkele administratieve aanpassingen 
maar bepaalt ook dat u als bedrijf 
beschikt over een vaste lascoördinator en 
een fabricagehandboek. In het certificaat 
staat de naam van deze coörodinator 
vermeld, en het is geldig zolang de 
coördinator niet verandert. Verlaat deze 
persoon het bedrijf, dan moet u opnieuw 
een certificaat aanvragen en moet u zich 
opnieuw laten keuren. Deze coördinator 
is dus bij voorkeur iemand die verknocht 
is aan het bedrijf (bv iemand uit de 
familie).  
 
Denk voor het bezoek van de 
keuringsfirma na over de vraag voor 
welke toepassingsgebieden u erkend 
wil worden; in uw attest staat welk type 
producten u mag produceren en met 
welke technieken u dat zal doen. Het is 
moeilijk om voor alle toepassingen over 
gekwalificeerd personeel te beschikken. 
Leg vast in het FPC-handboek wie welke 
taken uitvoert in uw onderneming en of 
uw personeel over de nodige kwalificaties 
beschikt. Beschrijf in een stroomdiagram 
(flow-chart) wat er gebeurt in uw bedrijf 
van de bestelling tot de levering van het 
product. Een organigram met daarin 
alle functies en een beschrijving van uw 
productieprocessen is dus noodzakelijk. 
Uw controledienst zal dit zeker nakijken. 

Eenmaal uw aanvraag van het PFC-
certifcaat goedgekeurd werd door 
een bevoegde keuringsfirma, wordt 
uw bedrijf periodiek gekeurd volgens 
het principe 2-3-3 jaar. Een jaar na de 
eerste keuring moet u dus niet opnieuw 
gekeurd worden. Het volstaat dat uw 
lascoördinator op dat moment een bericht 
stuurt naar de keuringsfirma dat er 
niets fundamenteels gewijzigd is aan het 
machinepark of de bedrijfsprocessen. 
Indien dat wel het geval is, moet u zich 
opnieuw laten keuren.  
Let op met het uitbesteden van werk: de 
nieuwe EN 1090 bepaalt duidelijk dat de 
uitbestedende partij verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit van het werk dat hij 
uitbesteedt. Tenzij u kan aantonen dat 
het om een verborgen gebrek gaat, bent u 
aansprakelijk.
 
De gevolgen wanneer u zich niet houdt 
aan deze norm kunnen groot zijn. 
Wanneer bedrijven niet gecertificeerd 
zijn en ze toch dergelijke lastdragende 
bouwonderdelen vervaardigen, zijn ze 
aansprakelijk in geval van schade. Ze 
zullen gesanctioneerd worden door de 
controlerende overheidsdienst en zullen 
geen producten meer kunnen leveren aan 
bouwbedrijven. Die kunnen het risico 
niet nemen om onderdelen te gebruiken 
die niet voldoen aan de nieuwe europese 
norm.   
 

CE-markering en EN-1090
Wie is onderworpen en hoe kan u voldoen aan de nieuwe norm?
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VLAMEF organiseert een 
begeleidingstraject in kleine groepen 
van 15 personen voor het behalen van dit 
certificaat. Tijdens de eerste opleiding die 
gestart is, blijkt het belang ervan. Handige 
tips en concrete oplossingen voor de 
situatie in uw bedrijf worden besproken 
zodat u weet wat u te doen staat. U 
ontvangt verder een uitgebreide cursus 
met nodige uitleg over de normering en 
interessante checklists.  

Heeft u interesse om deze opleiding te 
volgen, contacteer dan het VLAMEF-
secretariaat via 
vlamef@unizo.be   
 

EN 1090

Voor u is EN 1090 
niet van toepassing

Voor u is EN 1090 nu nog niet 
van toepassing

Nee

Ja

Doet u
laswerkzaamheden,

mechanische bewerking
en/of oppervlakte behandeling 

in uw bedrijf?

NeeMaakt u producten
voor de bouw, wegenbouw?

Ja

Ja

NeeMaakt u een constructie
van onderstaande producten?

Bruggen, Stations
Winkelcentra's?

Voor u is waarschijnlijk 
EN1090 van toepassing die op 

1/7/2014 in werking treed. 
Indien u nog niet begonnen 
bent met het implementeren 
dan kunnen wij u met deze 

cursus helpen met de
 implementatie.

U valt in executieklasse 3 of 4. Helaas is 
deze cursus alleen bedoeld voor execu-
tieklasse 1 en 2. Indien u nog niet bezig

bent met het implementeren van EN 
1090 bent u waarschijnlijk te laat.

VlamEf begeleidingstraject

Heeft u de nieuwe norm nodig? 
Raadpleeg de checklist hierbij. 
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Concrete vragen over de EN 1090-norm

Moet ik ook voldoen aan de 
norm als ik sporadisch of 
alleen maar kleine constructie-
onderdelen produceer?
Zelfs dan bent u verplicht om de EN 
1090-norm te volgen. Uw bedrijf dient 
gecertifieerd te zijn voor alle lastdragende 
of blijvende constructie-onderdelen 
die u vervaardigt voor een gebouw, 
onafhankelijk van de grootte of de 
frequentie waarmee u deze produceert. 
Uiteraard kan u wel nadenken over het 
uitbesteden van de productie ervan als u 
deze onderdelen slechts zelden maakt. . 
Zo vermijdt u dat u gekeurd moet worden 
voor het produceren van dat onderdeel. 
Misschien lonen de moeite en de kosten 

Moet alle aangekocht staal  
een 2.2. attest hebben? 
U hoeft niet voor alle staal een 2.2. 
attest hebben om te voldoen aan de 
EN 1090-norm. De staalfabrikant 
levert een verklaring af waarbij hij 
bevestigt dat dit staal minimaal 
voldoet aan de gevraagde sterkte en 
andere specificaties. Voor de meeste 
toepassingen volstaat dit certificaat. 
Dat prestatie-certificaat is wel verplicht 
en is nodig om te voldoen aan de EN 
1090-norm.

Hoe vaak moet  
ik gekeurd worden?
Indien er geen fundamentele 
wijzigingen aan uw productieproces 
of uw machinepark gedaan werden, 
geldt het principe 1-2-3-3. Na de eerste 
keuring moet u dus niet elk jaar 
gekeurd worden. Uw lascoördinator 
moet wel elk jaar contact opnemen met 
uw keuringsfirma om te bevestigen 
dat er geen ingrijpende wijzigingen 
gebeurd zijn. Anders moet u zich 
opnieuw laten keuren. Een belangrijke 
verandering is bijvoorbeeld dat u een 
nieuwe lascoördinator aanstelt. Is dat 
het geval, dan moet u zich opnieuw 
laten keuren. Om uit te maken of iets 
een belangrijke wijziging is, kan u best 
contact opnemen met de firma die uw 
bedrijf heeft gekeurd. 

voor de audit en het behalen van het 
certificaat niet voor uw bedrijf?
 
Moet ik voor elk product 
afzonderlijk de  
EN 1090-norm behalen?
De EN 1090-norm is geen productnorm 
maar evalueert de werking, de 
materiaal en de competenties van uw 
bedrijf.  Wanneer uw bedrijf voor het 
produceren van bepaalde onderdelen 
door een erkende keuringsfirma werd 
goedgekeurd, dan voldoet elk product 
van dat type aan de norm. Dit wordt niet 
stuk per stuk bekeken maar het geldt 
voor de hele productie van bepaalde 
onderdelen.  
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Quotes

“ Het beleid is de laatste 
jaren geweest dat 
grotere bedrijven 
gemakkelijker toegang 
hebben tot de middelen 
dan kleinere.”

  
 CDA Tweede Kamerlid  

Agnes Mulder over investeringssteun 
voor innovaties in Nederland. 

 Metaal&Techniek januari 2014.

 “ De belangrijkste trend in de hele metaal is dat de te 
produceren series kleiner worden terwijl klanten een 
snellere levertijd eisen. maar het te leveren product 
mag niet duurder worden. Dat is een bijzondere 
drieslag die vraagt om innovatie en samenwerking. 
Soms ligt de vernieuwing niet zozeer in de techniek , 
maar juist in een andere manier van samenwerken.”

 
 Richard Schuitema van Metaalunie bij de opening van de ESEF-beurs.

 Merkt u dit ook of heeft u zelf geïnvesteerd in innovatie of samenwerking, 
 laat het ons weten via vlamef@unizo.be

Snuffeldagen willen 
jongeren vanaf 15 jaar 
warm maken voor 
technische beroepen 
 
Om werkplekleren en de technische 
beroepen te stimuleren, organiseert 
Syntra Vlaanderen van 7 tot 20 april 
de Snuffeldagen.  

Meer informatie vindt u op 
www.snuffeldagen.be

KmO-Barometer UNIZO
24 februari tot 10 maart 2014

De KMO-Barometer van UNIZO wordt 
elk kwartaal berekend op basis van een 
bevraging bij een panel van KMO’s die 
representatief zijn voor de volledige 
KMO-populatie in Vlaanderen. De 
KMO-Barometer van UNIZO, voor 
de periode van 24 februari tot 10 
maart 2014, stijgt met 0,5 punten en 
komt daarmee op een niveau van 98,8 
punten. Vanaf 100 punten duidt de 
barometer op een positief evoluerende 
conjunctuur. Ondanks het feit dat de 
barometer onder 100 punten blijft en 
er dus meer ondernemers negatief 
dan positief gestemd zijn over de 
conjunctuur, is de trend wel positief. 

“35 % van de ondernemers verwacht 
meer werk voor het komende kwartaal. 
45 % voorziet een status quo en 20 % 
voorspelt een daling. Eén op drie 
ondernemers rekent op een verbetering 
van de rendabiliteit in het komende 
kwartaal, een kwart voorziet een daling 
van de rendabiliteit. De tewerkstelling 
zal volgens 70 % van de ondernemers 
stabiel blijven, terwijl 16 % ervan uitgaat 
mensen te moeten ontslaan.  
15 % is van plan aan te werven.”  

Meer informatie
www.unizo.be/statistieken 
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VlamEf service center

famIlIENIEUWS
 
Op 7 februari is 
Eric Vandezande 
gestorven. Hij 
was lid van het 
redactiecommitté 
van Metaal Info en 
mede-zaakvoerder 
bij Vandezande BVBA enVa-
meco BVBA. De betuursleden van 
VLAMEF en Metaal Info betuigen 
hun innige deelneming aan zijn 
echtgenote en familie en aan de 
medewerkers van de firma’s Van-
dezande BVBA en Vameco BVBA.  
Het online rouwregister vindt u 
op www.cornelisuitvaartzorg.be 

Voorzitter  
verkozen van 
Grymafer
Tijdens de algemene vergadering van 
Grymafer werd, de heer Johan Rosseel, 
afgevaardigde bestuurder van ROSSEEL 
NV (Tielt) voor een tweede termijn van  
4 jaar opnieuw als voorzitter verkozen 
van Grymafer, de groepering van de 
Belgische staalhandelaars.

De heer Stefan DEHEYDER, CEO van Ar-
celorMittal Distribution Solutions Benelux 
en de heer Erwin BIL, CEO van Metaluni-
on CVBA (Brugge) en afgevaardigde be-
stuurder van SobeMetal NV (Vilvoorde) 
werden verkozen als vicevoorzitters. 

De Waregemse bedrijvengroep 
lybover neemt motogroup over
Bedrijvengroep Lybover neemt machi-
nebouwer Motogroup uit Brugge over. 
De overname biedt schaalvoordelen voor 
alle bedrijven binnen de groep en maakt 
verdere uitbreiding en innovatie mogelijk. 
Motogroup heeft 60 jaar ervaring in het 
bouwen van installaties voor het verhan-
delen en stockeren van bulkmaterialen in 
diverse industrietakken. De huidige site in 
Brugge wordt behouden en gerenoveerd. 
Het personeelsbestand wordt versterkt en 
uitgebouwd. De integratie van de activi-
teiten van Motogroup in de groep Lybover 
moet zorgen voor een verdere groei van 
de bedrijvengroep. Door de overname 

zal de groep meer dan 150 mensen 
tewerkstellen en meer dan 1000 klanten 
bedienen. 
De overname kadert in een globaal inves-
teringsplan dat de groeiambities van deze 
bedrijvengroep aantoont. In 2013 heeft de 
groep Lybover een nieuw hoofdkantoor 
van 1000m² gebouwd, zijn er extra pro-
ductieruimtes in gebruik genomen en is 
het personeelsbestand gevoelig gestegen. 
Daarnaast behaalde Hafibo dit jaar als 
één van de eerste bedrijven in België het 
FPC 2+ (EN1090) certificaat, waardoor het 
CE-gekeurde lastdragende constructies uit 
staal of inox op de markt mag brengen. 

Adviesvragen
Een boete van 3.000€ voor het laat 
indienen van een BTW-document, 
kan dit?  
Wij hebben wij een brief ontvan-
gen waarin vermeld stond dat we 
geen IC –opgave (via het document 
Intracommunautaire Handelingen) 
hadden gedaan voor een factuur van 
ongeveer 200 euro die we voor een 
buitenlandse firma hadden gemaakt. 
Wij ontvangen nu een aangetekende 

brief waarin ons een boete wordt op-
gelegd van 3.000 euro. Wat kunnen 
we hieraan doen en is dat bedrag in 
verhouding tot het originele factuur-
bedrag? 
Antwoord: In geval u twijfelt aan 
de correctheid, kan u uw dossier 
voorleggen bij de fiscale bemidde-
lingsdienst: 
www.fiscalebemiddeling.be/ 
faq.htm
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METAAL I N F O

28 april is Staal Veiligheidsdag
De World Steel Association orga-
niseert voor de eerste keer de Staal 
Veiligheidsdag op 28 april. Het forum 
vraagt aandacht voor de oorzaken van 
en oplossingen voor ongevallen in de 
staalindustrie.  
Het probeert hierbij om het belang 
veiligheid nog eens extra onder de 
aandacht te brengen van werknemers 
en werkgevers. Werknemers moeten 
voldoende bewust zijn van de risico’s 

en goed geschoold zijn. Werkgevers 
kunnen het aantal arbeidsongevallen 
verminderen door de bedrijfscultuur , 
de bedrijfsprocessen aan te passen. Dit 
is ook in het voordeel van het bedrijf: 
volgens onderzoek van de World Steel 
Association gaan veiligheid en succes 
samen. De meest veilige bedrijven zijn 
ook de beste en succesvolste bedrijven 
in hun sector.  

fiscale vrijstelling voor het sociaal passief: de 
ontslagvergoedingskas is eindelijk belastingvrij
In kader van onderhandelingen over het eenheidsstatuut is dit een com-
pensatie voor de werkgevers. 

Meer informatie hierover vindt u op www.unizo.be/eenheidsstatuut. 
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meer dan 36 jaar engagement, 
innovatie en maatwerk 

ESMA NV

Bedrijf in de kijker
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ESMA biedt zijn klanten een ruim aanbod 
maatwerk aan en levert producten aan  
eindklanten als Agfa-Gevaert, Colruyt en 
Pfizer. Daarnaast ontwikkelt en maakt 
ESMA verschillende nicheproducten 
zoals een speciale mossel kuiser voor de 
horeca en  laadkleppen voor vrachtwa-
gens. Het sociaal engagement van John 
Spronck blijkt uit zijn samenwerking met 
de VZW Mané die zich inzet voor mensen 
met een niet aangeboren verstandelijke 
handicap, met het BUSO-onderwijs en uit 
zijn engagement in verschillende vereni-
gingen.  

Hij houdt serieproductie in Vlaande-
ren onder andere uit maatschappelijke 
plicht.  Omdat niet iedereen past in een 
zuivere kenniseconomie vindt hij dat 
de maakindustrie in Vlaanderen moet 
blijven.   Als Nederlandse ondernemer 
die al meer dan 20 jaar actief is in België  
polsen we naar zijn ervaringen met het 
ondernemen in ons land. Welke verschil-
len zijn er, wat kunnen we beter doen en 
welke troeven hebben Belgische  KMO’s 
volgens hem?  Uiteraard willen we weten 
waarom hij zijn bedrijf naar Maasmeche-
len   verhuisde en wat de geschiedenis 
van ESMA is. 
 

Een slim idee ligt aan de basis

ESMA NV ontwerpt en produceert 
verschillende producten op maat en op 
vraag van de klant. Bovenaan ziet u hun 
machine om mosselen te kuisen. 
Vader Emmanuel Spronck richtte het 
bedrijf in 1978 op in zijn garage in het Ne-
derlandse dorp Margraten.  Hij bedacht 
slimme systemen om vrachtwagens met 
bakstenen eenvoudiger te kunnen lossen.  
Hij nam een patent op zijn idee en startte 
de productie.  De vraag was zo groot 
dat ESMA investeerde in CNC draai- en 
freesmachines.  Om de machines opti-

maal te benutten, produceerden we voor 
andere bedrijven. Zo werden we opeens 
een leverancier. 

ESMA werd  succesvol en leverde in 
heel Europa. Daarom was een grondige 
uitbreiding van de fabricageplaats nodig  
In de directe omgeving vonden ze geen 
plaats. Het gemeentelijke industrieter-
rein aanvaarde  enkel regionale bedrijven 
en weigerde  een vergunning te verle-
nen  aan een bedrijf met internationale 
klanten.   
 
ESMA zocht in Nederland tevergeefs 
naar een goede locatie tot het dankzij 
een kennis in  Maasmechelen terecht 
kwam.  Naar België komen, bleek een 
goede keuze: ” Hier zijn de perceelgroot-
tes voor bedrijven een stuk groter dan op 
de industrieterreinen die we in Neder-
land bezochten en na de sluiting van de 
mijnen verwelkomde  men ondernemers 
met open armen”.   De aanpassing aan de 
Belgische wetgeving verliep heel vlot en 
ESMA  werd uitstekend geholpen door de 
lokale overheden. 

Verschillen tussen ondernemen 
in België en Nederland

“We moesten wel wennen aan enkele 
typische gebruiken” vertelt John Spronck.  
Zo hoorde hij in België voor het eerst over 
de gewoonte om facturen te maken die je 
moet betalen  binnen de 60 dagen einde 
maand. Dat was voor hem verrassend: 
“het werkt niet handig en (bijna) geen 
enkel boekhoudpakket kan de vervaldag 
van zo’n factuur automatisch berekenen”.  
De vervaldatum ligt in België gemiddeld 
iets verder in de toekomst en daar moet 
je als ondernemer rekening mee houden: 
“Wij  betalen ons personeel maandelijks 
maar de klant betaalt de factuur slechts na 
twee a drie maanden”. Omdat ESMA 

meer dan 36 jaar engagement, 
innovatie en maatwerk 

De Limburgse ondernemer John Spronck is ingenieur en  bedrijfsleider van het metaalverwerkende bedrijf ESMA in 
Maasmechelen.  Hij won dit jaar de eerste Mosasaurus trofee, een lokale onderscheiding die het sociaal engagement en 
innovatieve karakter van de firma en zaakvoerder  bekroont.

Voor zijn sociaal engagement, zijn samenwerking 
met grote bedrijven en zijn innovatieve producten 
ontving John Spronck onlangs de Mosasaurus-
trofee, een bekroning voor de Maasmechelse 
ondernemer van het jaar.

 Productie naar België verhuizen was de juiste keuze
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 Additive manufacturing: 3D-printen op maat van de klant

vaak maatwerk levert, vertegenwoordi-
gen loonkosten een aanzienlijk deel van 
de kostprijs van hun producten.  Met 
dat cashflowprobleem moet je rekening  
houden.

Verder vond hij het vreemd dat Belgische 
bedrijven vaak bij het eerste contract 

Bedrijf in de kijker

ESMA bereidt zich ook voor op de toekomst. Zo kochten ze bijvoorbeeld een 
Renishaw 3D-printer om onderdelen te maken die met klassieke technieken 
moeilijk of niet te fabriceren zijn.  Voor John Spronck heeft additive manufactu-
ring  (3D-printing) grote voordelen: “ je moet niet superviseren en je kan elk on-
derdeel op vraag en op wens van de klant maken”.   Vooral de medische sector 
is bij uitstek interessant omdat ESMA producten kan maken die geprint worden 
op maat van de klant.  We printen bijvoorbeeld  producten die door middel van 
een scan op maat, patiënt specifiek, gemaakt worden.
 
John Spronck bij de 3D-printer: Hiermee zijn we voorbereid op de toekomst. 
Vooral voor medische toepassingen is 3D-printen bijzonder interessant.  
 
Additive manufacturing is niet zomaar een wondermiddel: het duurt enige tijd 
eer je de machine kan gebruiken, het printen zelf duurt lang  en de materiaal-
kost is veel hoger.  Een kilo inox in poedervorm kost gemiddeld tussen de 80 
à 90 €, meer dan 20 keer zoveel als een staaf staal. 3D-printen is daarom enkel 
een oplossing voor onderdelen die men niet snel kan draaien en frezen. Om 
meer toepassingen te vinden in de industrie moeten ingenieurs nog leren om 
producten specifiek te ontwerpen voor het 3D- printen. 

eerder wantrouwig zijn en vragen om op 
voorhand of cash te betalen voor de eerste 
levering. Vanaf dan mag je wel afspraken 
maken over de betaaldatum van de fac-
tuur.   In Nederland ligt dat anders: daar 
doe je meteen zaken en moet de leveran-
cier zelf uitzoeken of zijn  klant betrouw-
baar en kredietwaardig is. 

 
Een positief verschil met Nederland  is 
dat de balansen van Belgische bedrijven 
zeer actueel zijn.  In Nederland heb je 
vaak balansen die  twee of drie jaar oud 
zijn. Als je een actueel kredietwaardig-
heidsrapport van een bedrijf  opvraagt, 
wordt dat bedrijf in kwestie soms gebeld 
met de vraag hoe het met hun balansen 
en betalingen gesteld is.  John Spronck 
heeft het zelf ondervonden:” Ik was 
enkele jaren geleden aan het werk in mijn 
atelier in Nederland toen er een fietser 
stopte die  zaken wou doen.  Ik had toen 
een kredietwaardigheidsrapport bij een 
kredietmaatschappij gevraagd. Nadien 
hoorde ik van die ondernemer dat deze 
kredietmaatschappij hem gebeld had met 
de vraag of hij kredietwaardig was”.   
In België werkt men professioneler maar  
toch blijft het  een kwestie van vertrou-
wen.  Balansen en kredietwaardigheids-
scores geven nooit een sluitende garantie.  
Omdat ESMA  de facturen zeer conse-
quent opvolgt en meestal met relatieve 
kleine bestellingen van 1.000 tot 5.000€ 
werkt, is het risico redelijk beperkt. 

Grensregio 

Werken in een grensregio levert inter-
nationale contacten op maar geeft wel 
specifieke problemen, bijvoorbeeld om 
personeel aan te werven.   Andere be-
drijven kunnen in de hele  perimeter van 
hun vestiging personeel rekruteren, in 
een grensregio is dat niet zo.  Ondanks de 
Europese eenmaking is het niet eenvou-
dig om personeel uit Nederland aan te 
werven.  De verschillen tussen de Ne-
derlandse en de Belgische arbeidsmarkt 
blijven  groot: “ de Nederlandse belasting-
dienst vroeg zo aan een personeelslid  na 
vele jaren om een grote som bij te betalen. 
Dit was niet transparant voor hem en 
voor mij als zaakvoerder. Grensarbeiders 
hebben een moeilijk statuut want de re-
gels kunnen snel veranderen”.  Zo was het 
vroeger interessant om als Nederlander 
in België te werken, op dit moment is het 
andersom. 

De loonkost is niet zo’n zware handicap 
van België ten opzichte van Nederland 
zoals sommigen doen uitschijnen, 
volgens John Spronck. Hij vindt niet dat 
de loonkost zoveel (20% of meer) hoger 
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is in België dan in Nederland of andere 
landen.  België heeft grote troeven: “ 
Ziek personeel  is voor  Nederlandse 
bedrijven en vooral voor KMO’s een 
groot probleem.  De werkgever betaalt 
tot twee jaar lang het volledige loon.  In 
België betaal je maximaal een maand, 
daarna neemt de ziekteverzekering het 
over. Dat moet je meerekenen als je het 
over de loonkost hebt”.    Het systeem 
van tijdelijke werkloosheid is een ander 
belangrijk pluspunt.  Zelf heeft hij dit 
nauwelijks nodig gehad maar het is 
goed deze regeling bestaat.   Gemiddeld 
genomen is de mentaliteit en vakkennis 
van de Belgische lassers iets beter dan in 
Nederland.   Dat heeft ook zijn waarde 
wanneer men lonen vergelijkt. 
 
De belasting op arbeid  zou natuurlijk 
lager  kunnen zijn als er in België min-
der  regeringen en ambtenaren zijn. De 
verzuiling is in België ook sterker dan in 
Nederland: “elke zuil in België heeft zijn 
organisaties en die worden vaak voor 
een goed deel met overheidsgeld gefi-
nancierd. Dat kost geld en daar betaal je 
belasting voor”.
 
België heeft wel typische nadelen zoals de 
complexe  loonberekening:   “ In Neder-
land is het heel eenvoudig om zelf lonen 
uit te keren. Daar hoef je geen experten 
of sociale secretariaten  te hebben die de 
loonfiches opmaken”.  Het maakt België 
meteen een stuk aantrekkelijker voor 
bedrijven wanneer men dat zou vereen-
voudigen.  
 

De juiste mensen vinden

Personeel vinden blijft een grote uit-
daging.  Rekruteren bij de ontslagen 
medewerkers van Ford Genk is geen 
sinecure.  John Spronck vindt de sluiting 
van Ford Genk een drama voor de streek 
en zou graag iets doen maar dat personeel 
overnemen in een KMO is niet eenvoudig.  
De lonen van Ford Genk kunnen KMO’s 
niet betalen.  Het type arbeider van de 
Ford-fabriek  is een heel ander profiel dan 
wat ESMA nodig heeft  en daardoor kan 
ESMA hen moeilijk omscholen of inzetten 
in het bedrijf.   
 
We zoeken op verschillende manieren  
actief naar de vakmensen met de juiste 

opleiding. John Spronck:” We werken 
al geruime tijd samen met scholen en 
ontvangen hier graag stagairs.  We letten 
minder op technische vaardigheden maar 
vooral op hun attitude en motivatie. De 
juiste technieken en de behoeftes van 
het bedrijfsleven leert men te weinig op 
school”.    De algemene houding tegen-
over het technisch onderwijs moet ook 
veranderen: “De perceptie is dat tech-
nische richtingen minderwaardig zijn 
maar technische beroepen worden vaak 
beter betaald dan bedienden.  Een echte 
vakman verdient goed.  De ateliers zijn 
tegenwoordig ook proper en men werkt 
met moderne apparaten, het beeld van de 
vuile (metaal) technieker klopt niet meer”.  

Dat probleem om geschoold technisch 
personeel te vinden en tegelijk de 
loonkost te verlagen, kan en wil ESMA 
niet oplossen door te produceren in het 
buitenland.  John Spronck:” Ook in lage-
loonlanden stijgen de kosten en wordt de 
wetgeving strenger. Bedrijven overwegen 
steeds meer om hun productie of een deel 
ervan terug te halen”.  Daarnaast  is er een 
logistiek probleem: ESMA  wil flexibel 

produceren en snel kunnen leveren aan 
zijn klanten.  Dat lukt alleen wanneer 
men dicht bij de klant produceert.  Boven-
dien kan het gebeuren dat de wegen in 
bepaalde delen van Oost-Europa tijdens 
de winter tijdelijk niet bruikbaar zijn. 
Belgen en Nederlanders zijn niet gewend 
om daar rekening mee te houden;  wij zijn 
gewend om meteen de  producten te krij-
gen die we bestellen.   Tenslotte is er een 
groot mentaliteitsverschil.  In China of 
Oost-Europa kan men niet goed om met 
de complexe producten of met het soort 
maatwerk dat ESMA produceert.  De ves-
tiging en de productielijnen permanent 
laten superviseren, zou veel geld en tijd 
kosten.   De troef van ESMA is dat ze -net 
als vele Belgische KMO’s - snel, slim en 

flexibel zijn. Productie verhuizen naar het 
buitenland is  daarom geen optie.

Een goede samenwerking 
tussen bedrijven promoten

John Spronck vindt het belangrijk om 
samen te werken met en te luisteren naar 
sectorgenoten.  Daarom is hij  lid van 
verschillende beroepsverenigingen zoals 
VLAMEF, VOKA en de Nederlandse 
Metaalunie.  Hij hoopt op meer  samen-
werking tussen de metaalbedrijven.  We 
moeten zelf produceren waar we goed 
in zijn en kijken naar wat anderen beter 
kunnen,  vindt John Spronck: “Een deel 
van de knowhow van een bedrijf is 
weten bij welke firma’s je terecht kan om 
elementen te produceren waar zij beter in 
zijn”.  Dat is in het voordeel van leveran-
cier en klant: het eindproduct wordt er 
alleen maar beter door.   
 

Meer informatie over ESMA , zijn 
producten en zijn diensten vindt u 
via www.esma.be .

 John Spronck vindt de sluiting van Ford Genk een drama 

voor de streek en zou graag iets doen maar dat personeel 

overnemen in een KMO is niet eenvoudig.   

De lonen van Ford Genk kunnen KMO’s niet betalen.



mTmS-network event 2014
Materials Transformation and Machining Show

Beurzen en evenementen

Het MTMS-Network Event (Materials Transformation and Machining Show) bleek 
een succes. Dit jaar trokken veel meer bezoekers naar de Kortrijkse Expo dan 

tijdens de vorige editie van 2012. Organisator Invent Media spreekt dan ook van een 
succesvol event. Onder de standhouders bevonden zich dan ook tal van interessante 

bedrijven en projecten. Daarnaast werden de bezoekers getrakteerd op boeiende 
discussies in de Ideas Battle Arena waar beleidsmakers, experts en bedrijfsleiders 

debatteerden over actuele en soms controversiële thema’s. We willen u hierbij 
volgende discussies niet onthouden.
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IDEAS BATTLE ARENA

Maar wat betekent dat als 
bedrijven deze technieken niet 
kennen of niet gebruiken? 
Bert Lauwers, gewoon hoogleraar aan de 
KU Leuven onderzoekt de evolutie van 
de productietechnologie in verschillende 
landen.  Hij maakt hierbij een onderscheid 
tussen de technologische vooruitgang of 
kennis op wereldniveau (uitgedrukt door 
een Technology Readiness level) en de 
bereidheid of de mate waarin de bedrijven 
in een bepaald  land/regio deze technolo-
gie toepassen (uitgedrukt door een Market 
Readiness level).

 De Market Readiness level (schaal van 
1 tot 9) geeft aan  of de markten rijp zijn 
om nieuwe processen en technieken toe 
te passen. Uit onderzoek blijkt dat de 
markten in Europa  niet allemaal even rijp 
zijn om nieuwe technologie te gebrui-
ken  Duitse bedrijven scoren goed en zijn 
bijvoorbeeld sneller om de nieuwe trends 
en technieken toe te passen. Daarom is de 
Market Readiness level, ondanks de hoge 
technologische kennis, lager in Vlaande-
ren tov van Duitsland .  
 
Dat betekent dat onderzoekscentra vrij ver 
staan met het ontwikkelen van hoog-
staande technieken maar dat Vlaamse 
bedrijven er niet steeds  gebruik van 
maken. Aan deze discrepantie moet iets 
gebeuren als de Vlaamse industriële 
productie toekomstgericht en concur-
rentieel wil blijven. Pasklare oplossingen 
om dat te veranderen zijn er niet. Er zijn 
ook uiteenlopende verklaringen voor dit 
fenomeen: het economische klimaat van 
de voorbije jaren, schrik voor innovatie en 
de onbekendheid van en onvertrouwd-
heid met deze nieuwe technieken. 
 

Het onderwijs kan voor dat laatste een 
oplossing bieden.  Onderwijs  kan de 
nieuwe trends en technieken aanleren 
zodat pas afgestudeerde werknemers 
de bedrijven verrijken met goede 
technische kennis.  Het technisch 
onderwijs herwaarderen, is alvast een 
deel van de oplossing ende STEM-
opleidingen (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) op een 
hoger niveau brengen en de perceptie 
ervan verbeteren, is een must. Verder 
zijn de media een belangrijke factor: de 
media kunnen helpen door de techni-

sche jobs aantrekkelijker voor te stellen.  
Een productieomgeving is vaak hoog-
technologisch en uitdagend voor jonge 
werknemers.  Het klassieke beeld welke 
jongeren vaak hebben over een pro-
ductiewerkplaats, zijnde vuil, smerig,..,  
moet dringend bijgestuurd worden.  

 De ontwikkeling van (nieuwe) 
productietechnieken staat op een hoog peil

Bert Lauwers,  
gewoon hoogleraar 
aan de KU Leuven
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Heeft de maakindustrie nog 
een toekomst of bewijst de 
sluiting van Ford Genk het 
einde van de productie  
in ons land?
Volgens Rutten is de oorzaak de kort-
zichtheid van de vakbonden en directie 
én de hogere loonkost. Ford Genk keek 
alleen naar de loonkost in Keulen en niet 
naar het globale plaatje. Onze industrie 
moet het globale beeld bekijken niet al-
leen naar de directe omgeving kijken.  
 
Volgens Karel Tobback wijzen de sluiting 
van Ford Genk en de problemen met de 
automobielassemblage op een funda-
mentele verandering in de maakindus-
trie in Europa. Met steeds minder men-
sen meer output genereren was vroeger 

Beurzen en evenementen

 mTmS: De toekomst en de competitiviteit  
van de Vlaamse maakindustrie

Op de MTMS-Network Event in Kortrijk debatteren Karel Tobback (kabinetschef 
socio-economisch beleid van minister Peeters) en Eduard Rutten (CEO van Metes) 
over de toekomst van de maakindustrie in België. Metes is gevestigd in Genk, de 
vraag naar de impact en oorzaken van de sluiting van Ford Genk ligt voor de hand. 

een toverformule. Deze massaproductie 
organiseren, konden we in België erg 
goed maar dit recept werkt vandaag niet 
meer. We moeten een nieuwe formule 
vinden die onze industrie onderscheidt 
van die van de rest van de wereld. Er is 
een hele keten in het productieproces: 
de prototypes en de innovaties zijn ook 
noodzakelijk. Bedrijven die niet in-
noveren, riskeren om snel verouderde 
producten te produceren. Verder zijn 
de grote uitdagingen, de zogenaamde 
global challenges, zoals honger, milieu 
en armoede belangrijk. Wie inspeelt 
op deze uitdagingen en wie daarop 
een antwoord geeft, zal succes hebben. 
Bedrijven die producten of diensten 
kunnen ontwikkelen produceren voor 
deze bedrijven zullen het goed doen. 

Vlaanderen staat nu al vrij ver dankzij 
zijn ondernemers en zijn kennisindustrie 
en moet dit blijven ontwikkelen. 

Productie is globaal  
maar know-how lokaal
Is massaproductie in België verloren? 
Rutten nuanceert dit: de prototypes en 
eerste generatie producten zullen nog 
steeds in België ontwikkeld en geprodu-
ceerd worden. Zodra er geen innovatie 
meer nodig is, gaan bedrijven naar het 
buitenland. Metes start zijn complexe 
technologie en productie in België. Eens 
die op punt staat, wordt het produceren 
doorgeschoven naar Servië. Automa-
tisatie is wel belangrijk om een deel 
van de productie terug naar België te 
halen. Rutten is daar optimistisch over: 
“Dankzij investeringen in automatisatie 
kunnen we een deel van het productie-
proces terug naar België brengen. België 
heeft daarnaast nog een grote troef: de 
verschillende kleine KMO’s die over veel 
vakmanschap beschikken. Wij zijn altijd 
bereid om met deze bedrijven te zoeken 
of we kunnen samenwerken”. Kleine 



29   metaalinfo • 4/2014

hebben dat niet. Zijn suggestie is daarom 
om subsidies te vervangen door een al-
gemene loonlastverlaging of voor andere 
stimulansen voor de arbeidsmarkt. 
Karel Tobback is het daar niet mee eens: 
“Ondersteuning en subsidie voor inno-
vatie zijn wel belangrijk. Bedrijven mo-
gen niet besparen op innovatie. Daarom 
moet de overheid dit blijven ondersteu-
nen”. De overheid neemt maatregelen om 
de loonkosten tegen 2018 weg te werken 
t.o.v. onze buurlanden. 

Leert ons onderwijs  
de juiste technieken aan? 
Loonkost is maar een deel van het 
verhaal, de juiste mensen vinden voor 
een bedrijf is vaak even belangrijk. Geef 
me de juiste mensen en de loonkost is 
ondergeschikt.  
 
Daarom stelt zich de vraag of ons onder-
wijs wel zo vernieuwend als we denken? 
Leert ons onderwijs wel de juiste tech-
nieken en competenties aan?
Volgens Rutten is dat het geval en leren 
studenten nog te vaak verouderde 
technologie aan. Leraars kennen die 
oude technieken goed en hebben oude 
machines en materialen om hun kennis 
over te dragen. Onbruikbare of achter-
haalde technieken aanleren, is energie 
en tijd die je als maatschappij kwijt bent. 
Hij vraagt daarom dat het onderwijzend 
personeel dichter bij de praktijk zou 

staan. Het onderwijs mag geen werkon-
bekwame mensen afleveren. 
Karel Tobback is niet akkoord en ver-
dedigt het huidige onderwijssysteem. 
Volgens hem heeft Vlaanderen zeer 
goed onderwijs. Hij wil wel meer de 
ondernemersgeest stimuleren en wil 
meer samenwerking tussen industrie en 
onderwijs via stages of werkplekleren. 
Een bijkomende moeilijkheid voor het 
technische onderwijs is het perceptie-
probleem van een job in de industriële 
productie. Jobs in de industrie moeten 
positief voorgesteld worden, nu lijkt een 
job in de industrie vaak minderwaardig 
of vuil. Terwijl de realiteit vaak an-
ders is: robotica, informatica zijn vaak 
belangrijk. 

Hoe kan Vlaanderen zich 
promoten bij buitenlandse 
bedrijven?
Hiervoor verlangt Rutten meer inspan-
ningen van de overheid om de sterktes 
van Vlaanderen te promoten in het 
buitenland. Tijdelijke werkloosheid is 
volgens hem een sterke troef van onze 
arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen snel 
hun productie afbouwen in slechte tijden 
en zeer snel opnieuw opstarten zodra het 
beter gaat. Ondernemers in het buiten-
land weten dit niet, zeker bij buitenland-
se KMO’s is dat systeem niet gekend. 

Karl D’Haveloose, organisator van de Ideas Battle 
Arena in gesprek met Eduard Rutten, METES

KMO’s die niet naar het buitenland gaan, 
kunnen eventueel aansluiting zoeken bij 
een bedrijf of groep bedrijven die wel in 
het buitenland produceren.
Karel Tobback beaamt dit. Voor hem 
zijn bedrijvenclusters of systematische 
samenwerking tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen erg belangrijk. 
Economische steun mag de overheid niet 
geven van Europa maar innovatiesteun 
wel. De Vlaamse Overheid geeft daarom 
elk jaar meer geld en middelen aan inno-
vatie. Vlaanderen ondersteunt bovendien 
de clusteropbouw. Zelfs op economische 
missies is er voldoende plaats om de 
belangen van deze clusters te behartigen.

Schaf subsidies af  
en verlaag de loonlasten 
Rutten stelt voor om de administratie te 
vereenvoudigen door alle subsidies af te 
schaffen. Innovatie komt niet omdat je 
specialisten hebt om die subsidies aan 
te vragen. Het vergt veel tijd en KMO’s 
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De mETaV-beurs lokt 
meer dan 31.000 
professionele bezoekers 
uit alle Europese landen

De METAV-beurs wordt elke twee jaar 
georganiseerd door VDW (Verein Deut-
scher Werkzeugmashinenfabriken) en is 
de grootste beurs voor producenten in 
de metaalsector. Zeker op het vlak van 
innovaties en automatisering is de beurs 
toonaangevend in Europa. Meer dan 600 
standhouders toonden hun producten 
en hun diensten aan meer dan 31.000 
bezoekers uit verschillende Europese 
lidstaten.. Zoals elk jaar kwamen de 
meeste bezoekers uit de machinebouw en 
de industriële productiebedrijven. Ook uit 
andere sectoren was er heel wat interesse. 
Zo werd deze editie aandacht besteed aan 
medische apparatuur waardoor er extra 
belangstelling was uit de medische sector. 
 
Over de bezoekers zelf waren alle stand-
houders unaniem positief: ongeveer de 
helft van de bezoekers beslist in de eigen 
onderneming over investeringen en 
aankopen. Daarom is aanwezigheid op 
deze beurs een echte troef voor bedrijven. 
Volgens de organisatie gaf meer dan 90% 
van de bezoekers aan dat ze hun doelen 
om deze beurs te bezoeken bereikt had-
den. Vele standhouders gaven aan dat 
hun verwachtingen overtroffen werden. 
De volgende editie wordt gehouden van 
23 tot 27 februari 2016.  

Meer informatie 
over de METAV-beurs vindt u op 
http://www.metav.com/

Beurzen en evenementen

Hannover messe
De Hannover Messe, de belangrijkste industriebeurs ter wereld, verwelkomde 
onder het hoofdthema ‘Integrated Industrie - Next Steps ongeveer 250.000 
bezoekers. De geïntegreerde fabriek in de productieketen als efficiënte oplossing 
voor de toekomst.

Bondskanselier Merkel en de Ne-
derlands minister-president Mark 
Rutte openden op 6 april de Hannover 
Messe, de belangrijkste industriebeurs 
ter wereld. Van 7 tot 11 april werden 
6.500 exposanten en 250.000 bezoekers 
verwacht. Nederland was partnerland 
voor deze editie en presenteerde zich 
met het thema ‘Global challenges, smart 
solutions’. Dat Duitsland en Nederland 
een belangrijke exportmarkten vormen 
voor Belgische bedrijven, maakte deze 
editie van de Hannover Messe extra 
interessant. 
 
De beurs handelde over alle domei-
nen van de industriële technologie 
en had verschillende hoofdthema’s 
waaronder automatisering en digita-
lisering, energie-efficiëntie, groene 
technologie (Greentec), toelevering 
aan bedrijven (Industrial supply) en 
research&development.  
 
Er werden innovaties voorgesteld die de 
wereld kunnen veranderen: nieuwe ma-
nieren om energie op te wekken en op 
te slaan, nieuwe manieren van transport 
en andere innovaties. De organisatoren 
zorgden voor talrijke discussies over 
productie en onderzoek. Zo kwamen 
experts spreken over nieuwe trends in 
nanotechnologie en over nieuwe oppor-
tuniteiten in wetenschap en innovatie. 
Verder kon men een workshop volgen 

over hoe uw technische producten 
kan aan te bieden op de internationale 
markt.  
De rode draad door de beurs was de 
geïntegreerde fabriek waarbij het bedrijf 
een productieplaats wordt die zich op 
een flexibele en efficiënte manier inscha-
kelt in de productieketen. Daarnaast 
was er veel aandacht voor de energie en 
energiedistributie van de toekomst. Die 
zal niet alleen groener zijn maar vooral 
op een andere, intelligentere manier 
bij de klant gebracht worden. Bijna een 
kwart van de standhouders toonde 
oplossingen in verband met opwekking, 
opslag en distributie van energie.   
 
Meer informatie over deze beurs vindt u 
op www.hannovermesse.de/ 
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De ESEF in Utrecht is de grootste en be-
langrijkste vakbeurs in de Benelux voor 
toeleveranciers, productontwikkeling en 
engineering. Innoveren en samenwerken 
staat centraal in deze editie van de ESEF-
beurs. Bedoeling was om de bezoekers te 
laten inspireren door de actuele ontwik-
kelingen en om contacten te onderhouden 
of nieuwe contacten te leggen. 

Op ESEF zochten bedrijven uit 20 landen, 
waaronder 30 Belgische ondernemingen, 
toegang tot de Nederlandse markt of 
probeerden ze hun bekendheid en markt-
aandeel in Nederland te vergroten. Het 
thema van deze editie was de vraag over 
het uitbesteden van werk ‘Doe ik het zelf 
of laat ik het doen?’.  
  
Gelijktijdig met de ESEF-beurs vond 
Techni-show plaats, het grootste platform 

Techni-show en ESEf-beurs 

Beurzen en evenementen

De Techni-show en ESEF-beurs (11-14 maart in Utrecht) stond in het teken van 
innovatie en samenwerking. Het centrale thema is de vraag doe ik het zelf of 
laat ik het doen?

voor de maakindustrie in de Benelux 
met o.a. innovaties, demo’s , presentaties, 
workshops over industriële productie-
technieken ,... 
 
Volgens de organisatie en volgens ver-
schillende deelnemers waren de positieve 
tendenzen in de maak- en toeleverings-
industrie duidelijk te merken. Er werden 
contacten gelegd en er is opnieuw bereid-
heid om te investeren.  
 
Er waren tal van interessante discus-
sies en ING stelde zijn rapport over de 
maakindustrie ‘‘My Industrie 2014-2018‘ 
voor. Uit dit rapport blijkt dat de produc-
tiegroei van de Nederlandse maakindus-
trie de laatste tien jaar groter is dan die 
van de meeste Europese landen. Neder-
land staat na Oostenrijk en Duitsland 
op een derde plaats qua groei. Voor 2014 

verwacht ING dat de Nederlandse maak-
industrie met 3% zal groeien. ING peilde 
naar de toekomstplannen van bedrijven 
en stelde vast dat de maakbedrijven 
vooral zullen investeren in onderzoek & 
ontwikkeling en in de promotie en ver-
koop van hun producten en diensten.
Verder werden Awards voor de maakin-
dustrie en voor personeel overhandigd: 
de Vakkanjer Beroepenwedstrijd en de 
Techni-show Innovatie Awards. 

Helaas viel deze beurs samen met de zeer 
interessante en belangrijke METAV-beurs 
in Düsseldorf.. Daardoor kozen vele fabri-
kanten ervoor om deel te nemen aan de 
Metav-beurs en niet aan de ESEF-beurs.  
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Project i-SuPORT
Het project i-SuPORT introduceert een innoverende lasertechnologie voor herstel- en 
reinigingswerken in het Antwerpse havengebied. 

Om het Vlaamse industriële landschap 
groener, creatiever en innovatiever te 
maken, keurde de Vlaamse Overheid het 
project i-SuPORT goed. Hiermee wil het 
bedrijven in het Antwerpse havengebied 
laten kennismaken met lasertechnologie 
als duurzame alternatieve technologie 
voor herstellen en reinigen. 
Lasertechnologieën toepassen is geen 
evidente opdracht voor individuele be-
drijven. Daarom is collectieve benadering 
binnen de havensector gewenst om deze 
technologieën te testen. Na een proefpe-
riode die loopt van 1 maart 2013 tot 28 
februari 2016 bekijken de projectpartners 
of een verruimde toepassing van deze 
lasertechnologie mogelijk is. Misschien 
blijkt een ruimere toepassing enkel werk-
baar in een clusteropstelling.  

Twee technologieën worden onderzocht 
en gebruikt in het project. Wanneer 
deze succesvol blijken, kunnen andere 
bedrijven mee profiteren van het 
potentieel van lasertechnologie. De 
eerste technologie is het lasercladden. 

Dit is een nieuwe coatingtechniek die 
toelaat om zeer goed hechtende metal-
lische deklagen aan te brengen. Doordat 
meerdere lagen op elkaar kunnen worden 
geplaatst, kan men afgesleten delen in 
3D opbouwen en hechten aan bestaande 
stukken. De voordelen zijn onder andere 
de zeer goede hechting van de aange-
brachte lagen, geen porositeiten in de laag 
en de omnidirectionele behandelingen 
die mogelijk zijn. Verder treedt er geen 
vervorming op omdat men slecht tijdelijk 
en zeer plaatselijk warmte nodig heeft om 
te lassen.

De andere techniek die onderzocht wordt, 
is het laserreinigen. De hittewerking van 
de laserbundel zorgt voor het reinigings-
effect. Het oppervlak wordt gescand met 
de laserbundel en onzuiverheden zoals 
roest , vet en verf worden verwijderd door 
het warmte-effect van de laserstraal. Dit 
kan gebruikt worden in verschillende 
toepassing zoals voor het verwijderen 
van lood- en zinkverven en voor de 
controle van lassen voor hefbruggen en 

scheepstanks. Deze techniek laat toe om 
te besparen op energiekosten en om op 
een groenere manier te werken. Zo zijn 
er geen solventen nodig, moet men geen 
gebruik maken van straalmiddelen en is 
er geen contact met schadelijke stoffen 
zoals lood en zink. 

De economische en ecologische voordelen 
liggen dan ook voor de hand. Wil u zelf 
kennismaken met of informeren naar 
wat de mogelijkheden van lasertech-
nologie zijn voor uw bedrijf, dan kan u 
contact opnemen met de projectpartners. 
Voor vragen over lasertechnologie kan 
u terecht bij Sven Vercauteren van VITO 
(sven.vercauteren@vito.be ). Heeft u 
vragen over andere alternatieve techno-
logieën , kan u contact opnemen met Guy 
Claus van Sirris ( guy.claus@sirris.be ). 
Vragen over het clusterconcept kan u stel-
len aan Kris De Craene van het Gemeen-
telijk Havenbedrijf.  

Technologie

Meer informatie over het project 
vindt u op www.i-suport.be .
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Wat doet Vlamef voor u?
✔	 Abonnement op de UNIZO-Metaalcontact, 

de e-mail-service van VLAMEF.

✔	 Informatie via de website  
www.vlamef.be

✔	 Permanente vorming: aanbod van 
opleidingen die de know-how van de 
leden en hun medewerkers op het 
hoogste niveau houdt. 

✔	 Netwerking: in contact brengen met 
andere ondernemers.

✔	 Belangenbehartiging: dossiers 
verdedigen en bespreek baar maken bij 
bevoegde instanties, bij voorbeeld sociale 
onderhandelingen in de KMO-bedrijven, 
…

En aan welke prijs doet vlamEf dit?

VLAMEF vzw, de Vlaamse 
Metaalfederatie voor de KMO 
is de beroepsvereniging op 
maat van de zelfstandige 
en van het Vlaamse KMO-

bedrijf in de metaalsector. 
VLAMEF groepeert bedrijven 
en ondernemers die actief 

zijn in de metallurgie, 
metaalbewerking, metaal-

verwerking, machinebouw en 
toeleveranciers.

VLAMEF is aangesloten bij de grootste 
interprofessionele belangenbehartiger voor de 
KMO, namelijk UNIZO, de Unie van Zelfstandige 

Ondernemers. Op die manier biedt VLAMEF 
in één geïntegreerd lidmaatschap ook alle 

ledenvoordelen van UNIZO aan.

SPECIalE aCTIE 
voor nieuwe leden (bedrijven die nooit 
lid waren van VLAMEF of UNIZO): de 
bijdrage tot eind 2014 bedraagt 151.25 
euro (inclusief BTW - 125 EUR exclusief 
BTW).  Als u zich aansluit, bent u 
automatisch lid van zowel VLAMEF als 
van UNIZO.  U kunt het bedrag storten 
op rekening nummer 426-3158141-
90 van VLAMEF, Willebroekkaai 31,  
1000 Brussel (IBAN: BE34 4263 1581 4190 
- BIC: KREDBEBB).

De bijdrage tot eind 2014 bedraagt 231,11 
euro (inclusief BTW). Hierdoor bent u 
zowel lid van VLAMEF als van UNIZO). De 
lidmaatschapsbijdrage is 100% fiscaal 
aftrekbaar (art. 49 W.I.B.). 
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wAArden “I” (materialen)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Januari 4.842 5.401 6.599 6.823 6.461 6.585 7.454 7.466 7,38 7,26

Februari 4.968 5.490 6.621 6.921 6.330 6.601 7.457 7.487 7,362 7,245

Maart 5.011 5.560 6.692 7.027 6.223 6.927 7.460 7.502 7,314 7,181

April 4.998 5.689 6.731 7.214 6.282 7.235 7.437 7.483 7,238

Mei 4.955 5.891 6.783 7.332 6.373 7.216 7.431 7.461 7,198

Juni 4.981 5.903 6.774 7.477 6.396 7.015 7.460 7.386 7,161

Juli 5.038 6.033 6.785 7.376 6.385 6.882 7.481 7.381 7,184

Augustus 5.162 6.388 6.724 7.293 6.505 7.037 7.395 7.411 7,286

september 5.261 6.430 6.653 7.061 6.554 7.151 7.371 7.450 7,296

oktober 5.271 6.567 6.679 6.743 6.462 7.075 7.333 7.417 7,269

november 5.271 6.561 6.721 6.590 6.483 7.127 7.361 7.381 7,235

december 5.289 6.541 6.625 6.457 6.526 7.259 7.398 7.376 7,249

referteloonkoSt per regIo MetAAlBouw
per uur in euro Vanaf 01-01-2014 Vanaf 01/02/2014

Aantal arbeiders < 10 10 + < 10 10 +

nationaal 20,1288 20,3230 20,1403 20,3345

Brabant 19,6090 19,7982 19,6202 19,8095

limburg 20,8299 21,0309 20,8419 21,0429

Antwerpen 20,2593 20,4548 20,2710 20,4664

oost-Vlaanderen,  
excl. waasland 19,6508 19,8404 19,6621 19,8517

waasland 19,0652 19,2492 19,0762 19,2601

Brugge 21,0335 21,2365 21,0456 21,2486

roeselare-tielt 20,4741 20,6716 20,4858 20,6834

kortrijk 20,4877 20,6854 20,4994 20,6971

oostende-Veurne-diksmuide 19,1523 19,3371 19,1633 19,3481

Ieper 20,4848 20,6825 20,4966 20,6942

In industriële  of commerciële contracten van bedrijven behorend tot de sectoren Contracting &  Maintenance en Montage & kranen, kun-
nen prijsherzieningsclausules worden opgenomen  die  slaan op 100% van de eindprijs. deze afwijking is beperkt tot contracten op basis 

van uurtarieven die uitsluitend beroepsmensen of ondernemingen betreffen.

Algemene index  BedIendenSAlArISSen
1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.

basis 1987 = 100

1997 135,7 135,8 136,2 136,7

basis 1997 = 100; basis 1997 = basis 1987 x 0,736756

1998 101,38 101,61 102,42 102,56

1999 102,58 103,29 103,51 103,65

2000 104,78 105,96 106,75 106,89

2001 107,28 108,45 110,13 111,20

2002 112,66 113,00 113,28 113,38

2003 113,79 114,80 115,43 115,57

2004 116.67 117,09 117,59 118,12

2005 118,31 119,61 120,76 120,79

2006 121,81 122,27 122,75 123,23

2007 124,03 124,61 124,88 125,29

2008 127,70 128,65 129,92 130,54

2009 132,51 132,53 132,53 132,52

2010 132,49 133,01 133,42 133,96

2011 135,68 136,53 137,49 137,58

2012 139,88 140,57 140,93 141,40

2013 143,01 143,15 143,69 143,70

2014 145,00

nAt. referteloon MetAAlBouw (fabriek en werkplaats)

aanbestedingen na 11-07-1981  
(typebestek 101 van 1987) Loon + Soc. lasten

1-02-’11 (10 of meer arbeiders)
9,7547 €

92,37 %

1-02-’11 (< 10 arbeiders) 90,42 %

1-07-’11 (10 of meer arbeiders)
10,0464 €

92,37 %

1-07-’11 (< 10 arbeiders) 90,42 %

1-01-’12 (10 of meer arbeiders)
10,0464 €

92,52 %

1-01-’12 (< 10 arbeiders) 90,57 %

1-02-’12 (10 of meer arbeiders)
10,0464 €

92,84 %

1-02-’12 (< 10 arbeiders) 90,89 %

1-04-’12 (10 of meer arbeiders)
10,0765 €

92,99 %

1-04-’12 (< 10 arbeiders) 91,04 %

1-07-’12 (10 of meer arbeiders)
10,3546 €

92,99 %

1-07-’12 (< 10 arbeiders) 91,04 %

1-01-’13 (10 of meer arbeiders)
10,3546 €

93,10 %

1-01-’13 (< 10 arbeiders) 91,19 %

1-02-’13 (10 of meer arbeiders)
10,3546 €

93,23 %

1-02-’13 (< 10 arbeiders) 91,32 %

1-07-’13 (10 of meer arbeiders)
10,4985 €

93,23 %

1-07-’13 (< 10 arbeiders) 91,32 %

1-01-’14 (10 of meer arbeiders)
10,4985 €

93,58%

1-01-’14 (<10 arbeiders) 91,73%

1-02-’14 (10 of meer arbeiders)
10,4985 €

93,69%

1-02-’14 (<10 arbeiders) 91,84%

Bruggen & MetAlen geBInten (monteurs)

vanaf  gemiddeld loon 10 of meer arbeiders < 10 arbeiders

01/07/2009 op 14,0944 € 127,45 % 125,16 %

01/02/2010 op 14,0944 € 127,52 % 125,23 %

01/07/2010 op 14,2916 € 127,52 % 125,23 %

01/01/2011 op 14,2916 € 127,97 % 124,29 %

01/02/2011 op 14,2916 € 130,13 % 127,09 %

01/07/2011 op 14,7190 € 130,13 % 127,09 %

01/01/2012 op 14,7190 € 130,32 % 127,07 %

01/04//2012 op 14,7631 € 132,98 % 129,74 %

01/07/2012 op 15,1706 € 132,98 % 129,74 %

01/02/2013 op 15,1706 133,63 % 130,56 %

01/07/2013 op 15,3815 133,63 % 130,56 %

Het aangegeven loon is het gemiddelde van het minimum  en maximumloon van 
de diverse gekwalificeerde arbeiders (van handlangers tot geschoolden die met 

de vlamboog werken).

renteVoet VerwIJlIntreSten   Bij overheidsopdrachten en bij contracten vóór 08/08/2002:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Januari 4,50 4,50 4,75 6,00 6,50 4,50 3,25 3,25 3,25 3,00 2,25

Februari 4,50 4,50 4,75 6,00 6,50 4,50 3,25 3,25 3,25 3,00

Maart 4,50 4,50 4,75 6,00 6,50 4,50 3,25 3,25 3,25 3,00

April 4,50 4,50 5,00 6,25 6,50 4,00 3,25 3,25 3,25 3,00

Mei 4,50 4,50 5,00 6,25 6,50 3,75 3,25 3,50 3,25 3,00

Juni 4,50 4,50 5,00 6,25 6,50 3,25 3,25 3,50 3,25 2,50

Juli 4,50 4,50 5,25 6,50 6,50 3,25 3,25 3,50 3,25 2,50

Augustus 4,50 4,50 5,25 6,50 6,75 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50

september 4,50 4,50 5,50 6,50 6,75 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50

oktober 4,50 4,50 5,50 6,50 6,75 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50

november 4,50 4,50 5,75 6,50 5,75 3,25 3,25 3,75 3,00 2.50

december 4,50 4,50 5,75 6,50 5,25 3,25 3,25 3,50 3,00 2.25

opdrachten die na 16/3/2013 werden gegund: 17/03/2013  tot  30/06/2013: 9,00%    Vanaf 1/7/2013 tot 31/12/2013: 8,50%  - 
Vanaf 01/01/2014 tot 30/06/2014: 8,50 %

opdrachten die na 08/08/2002 werden gegund: (wet 02/08/2002)
tweede semester 2002: 10,50 %
eerste semester 2003: 10,00 %
01/07/2003 - 30/06/2006: 9,50 %
01/07/2006 - 31/12/2006: 10,00 %.
01/01/2007 - 30/06/2007: 11,00 %.
01/07/2007 - 31/12/2008: 11,50 %

deze hogere intrestvoeten gelden niet alleen voor overheidsopdrachten maar voor alle handelstransacties na 8 augustus 2002,  tenzij de 
partijen in een contractueel bindend document andere percentages zijn overeengekomen. deze rentevoet is wettelijk en van rechtsweg 
toepasbaar bij alle overheidsopdrachten, zonder dat een intrestberekening en aanmaning moet worden opgemaakt. ondernemers van wie 
klanten laattijdig betalen, kunnen uiteraard ook aanspraak maken op betaling van verwijlintresten. Indien in het contract tussen leverancier 
en klant geen verwijlintresten werden bedongen in een overeenkomst of er is bijv. geen vermelding in de “algemene verkoopsvoorwaarden”, 
dan gelden de wettelijke intresten. de intresten beginnen in dat geval te lopen vanaf de aangetekende ingebrekestelling. de hierboven 

vermelde verwijlintresten kunnen ook bedongen worden tussen beide partijen in een contractueel bindend document.

01/01/2009 - 30/06/2009 : 9,50 %
01/01/2009 - 30/06/2011: 8,00 %
01/07/2011 - 31/12/2011: 8,50 %.
01/01/2012 - 30/06/2013: 8,00 %
01/07/2013 – 31/12/2013: 7,50%
01/01/2014 – 30/06/2014: 7,50%

Indexen
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 STAAL EN METALEN

EN ISO 18265  Metalen - Conversie van hardheidswaarden.  
(2e uitgave)

EN 10357 Austenitische, austenitisch-ferritische en ferritische 
longitudinaal gelaste roestvast stalen buizen voor 
de voedsel- en chemische industrie.

EN 10216 Naadloze stalen buizen voor toepassingen onder 
druk - Technische leveringsvoorwaarden.

 De vijf delen van deze norm werden vervangen 
door nieuwe versies:

 Deel 1: buizen van ongelegeerd staal met eigen-
schappen gespecificeerd bij omgevingstempera-
tuur;

 Deel 2: bizen van ongelegeerd en gelegeerd staal 
met eigenschappen gespecificeerd bij verhoogde 
temperatuur;

 Deel 3: buizen van gelegeerd fijnkorrelig staal;

 Deel 4: buizen van ongelegeerd en gelegeerd 
staal met eigenschappen gespecificeerd bij lage  
temperatuur;

 Deel 5: roestvast stalen buizen.

 ALUMINIUM en ALUMINIUMLEGERINGEN

EN 1999-1-1/A2 Eurocode 9 - Ontwerp en berekening van alumi-
niumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels.  
(2e addendum)

 METALEN DAK- & GEVELBEKLEDING

EN 14509 Zelfdragende, warmte-isolerende metalen sand-
wich-panelen - Fabrieksproducten – Specificaties. ( 
2e uitgave)

 De norm betreft fabrieksmatig vervaardigde, zelf-
dragende, tweezijdig metaal gecacheerde, geïso-
leerde sandwich panelen, bestemd voor gebruik 
als dak-bedekking, gevelbekleding, buitengevels, 
scheidingswanden en verlaagde plafonds.

De volgende normen, geregistreerd tussen 11 december 2013 en 31 maart 2014 door het Belgisch Instituut voor Normalisatie, zijn een se-
lectie op basis van hun belang voor bepaalde metaalverwerkende en -bewerkende bedrijven.  De normnummers dienen voorafgegaan 
te worden door het letterwoord “NBN”. Onderstaande lijst is een aanvulling op eerder verschenen lijsten in Metaal Info. Indien er 2e (of 
3e ,… ) uitgave bij vermeld staat, betekent dit dat de vorige uitgaven onder hetzelfde normnummer geannuleerd werden.

 RAMEN & DEUREN

EN 16361 Automatisch werkende deuren voor voetgangers - 
Productnorm, prestatie-eisen - Deuren voor voet-
gangers anders dan draaideuren, in eerste instantie 
ontworpen voor installatie met elektrische bediening, 
zonder weerstand tegen brand en rookkenmerken  
(1e uitgave).

 LASTECHNIEK + SMEEDWERK

EN ISO 9606-1 Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen 
 Deel 1: Staal. (Deze norm vervangt de vervangt EN 

287-1: Kwalificatietest voor lassers – Smeltlassen.)

EN ISO 2553  Lassen en verwante processen - Weergave van 
symbolen op tekeningen - Gelaste verbindingen.  
(Vervangt de EN 22553.)

 

EN ISO 14554 Kwaliteitseisen voor lassen - Weerstandlassen van 
metalen.

 Deel 1: uitgebreide kwaliteitseisen (2e uitgave).
 Deel 2: Elementaire kwaliteitseisen (2e uitgave).

EN ISO 5817 Lassen - Smeltlasverbindingen in staal, nikkel,  
titanium en hun legeringen (laserlassen en elektro-
nenbundellassen uitgezonderd) - Kwaliteitsniveaus 
voor onvolkomenheden. (2e uitgave)

 Het kwaliteitsniveau van lasverbindingen moet  
volgens de EN 1090-2 worden beoordeeld en ge-
controleerd met behulp van deze norm. 

 TRANSPORTSYSTEMEN – LIFTEN – HIJSINSTALLATIES

EN ISO 16841 Staalkabels - Trekogen voor kabelinstallatie 
 Types en minimale eisen.

Registratie en publicatie technische normen
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 COMPRESSOREN

EN 1012-3 Compressoren en vacuümpompen - Veiligheidsei-
sen - Deel 3: Procescompressoren (1e uitgave).

 FITTINGS, SLUITRINGEN, KLEPPEN

EN 1591-1 Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor 
flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen 
- Deel 1: berekeningsmethode (2e uitgave).

 TANKBOUW, DRUK- & PROCESAPPARATUUR

EN 13445 Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten.
 Deel 1/A1. Algemeen.
 Deel 3/A1. Ontwerp.

 MACHINERICHTLIJN – MACHINEBOUW en -VEILIGHEID

EN ISO 14119 Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen 
gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginse-
len voor het ontwerp en de keuze. (Vervangt EN 
1088+A2.)

EN 415-10 Veiligheid van verpakkingsmachines 
 Deel 10: Algemene eisen.

Brons | Non Ferro metalen | Technische kunststoffen

Uit voorraad bestellen
Mouton in Lokeren bellen

www.mouton-lokeren.be

E-mail info@mouton-lokeren.be
Telefoon 09-3404030
Fax 09-3486257

brons | aluminiumbrons | messing | koper | gietijzer | kunststoffen

 OPPERVLAKTEBEHANDELING

EN 62364 Hydraulische machines - Richtlijn voor het behan-
delen van hydro-abrasieve erosie bij Kaplan-, Fr-
rancis- en Peltonturbines (1e uitgave)

EN 10049 Meting van de gemiddelde ruwheid Ra en van het 
aantal pieken RPc op metallische platte producten. 
(2e uitgave). Deze norm wordt vooral gebruikt om 
de oppervlakteruwheid te meten bij ht aanbrengen 
van beschermende coatings.

 

Meer info

Wie wenst een lijst te bekomen van de normen die van toe-
passing zijn op bepaalde constructies, technieken of pro-
ducten, kan daarvoor terecht bij ons redactiesecretariaat. 
(Tel. 02/212.25.40)
Zorg ervoor dat uw product of techniek niet onverkoopbaar 
wordt omdat het niet beantwoordt aan de norm(en)!

Mijn partner voor: 

-   RVS
-   Aluminium
-   Metalen voor de luchtvaart
-   Stalen buizen
-   Hydrauliek
-   Lasersnijden
-   Gereedschapsstaal
-   Constructiestaal
-   Speciale legeringen

ThyssenKrupp Christon
 09/349.36.35 
www.thyssenkrupp-christon.be

ThyssenKrupp Christon
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ferroMetAlen   november 2013 december  2013 Januari 2014 februari 2014 Maart 2014 April 2014

Vormgietijzer (ingevoerd, vertrek Brussel) o.w. 227 - 229 958,00 991,00 997,00 1004,00 974,00 940

profielstaal

Categorie 1

Courant staal Ae 235A (nBn 21.101)  o.w. 217 1645,00 1630,00 1651,00 1654,00 1629,00 1609,00

kwaliteitsstaal Ae 235C volgens nBn 21.101 1645,00 1630,00 1651,00 1654,00 1629,00 1609,00

kwaliteitsstaal Ae 355d (nBn 21.101) o.w. 210 1713,00 1698,00 1720,00 1723,00 1697,00 1677,00

Categorie 2b 1-2-3

Courant staal Ae 235 A volgens nBn 21.101 1718,00 1703,00 1725,00 1728,00 1702,00 1682,00

kwaliteitsstaal Ae 235 C volgens nBn 21.101 1718,00 1703,00 1725,00 1728,00 1702,00 1682,00

kwaliteitsstaal Ae 355 d volgens nBn 21.101 1779,00 1763,00 1786,00 1790,00 1763,00 1742,00

Staafstaal

Courant staal kwaliteit Ae 235 A o.w. 219 1476,00 1476,00 1472,00 1472,00 1457,00 1441,00

Andere kwaliteiten Ae 355 C, Ae 355 d o.w. 211 1597,00 1597,00 1592,00 1592,00 1576,00 1559,00

Betonijzer

effectieve prijs af fabriek voor 25 ton o.w. 218 726,44 722,96 729,10 729,90 720,03 711,25

effectieve prijs, extra gewogen, 
Ø 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm o.w. 224 992,09 988,61 994,75 995,55 985,68 976,90

Referteprijzen

België zevende op ranglijst Europese innovatie
Goed nieuws voor de Europese industrie

Koplopers zijn en blijven Zweden, Dene-
marken, Duitsland en Finland. Sterkte stij-
gers op de ranglijst zijn Portugal, Estland 
en Letland. 
 
België behoort samen met o.a. buurlan-
den Luxemburg, Nederland en Frankrijk 
en het V.K. tot de goede presteerders: de 
innovatieprestaties liggen boven het EU-
gemiddelde. 
 
Onderaan de rangschikking staan Bulga-
rije, Letland en Roemenië, met innovatie-
prestaties die ruim onder het EU-gemid-
delde blijven.  

Wereldwijd is Europa (met Zwitserland) 
de vierde regio qua innovatie: na de V.S., 
Japan en Zuid-Korea. De voorsprong op 
Australië, Canada en de BRIC-landen 
blijft stabiel of neemt toe.

De Europese Commissie vindt inno-
vatie een erg belangrijke doelstelling. 
Antonio Tajani, de commissaris voor 
Industrie en Ondernemerschap beves-
tigt dit “ voor innovatie zorgen blijft 
een prioriteit voor de doelstelling van 
het industriebeleid dat de verwerkende 
industrie in 2020 een aandeel van 20% 
in het BBP van de EU vertegenwoordigt. 
Het Europese onderzoeks- en innova-
tieprogramma HORIZON 2020 heeft 
een budget van 80 miljard euro voor de 
komende 7 jaar om meer in innovatie 
te blijven investeren. Johannes Hahn, 
commissaris voor Regionaal beleid, 
voegt toe dat de nieuwe EU-begroting 
en het hervormde regionale beleid die-
nen om innovatie te bevorderen. Meer 
dan 100 miljard euro uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF) zal worden gebruikt voor onder-

zoek en innovatie en voor de groei van 
kleine en middelgrote ondernemingen.  

Hopelijk kunnen bedrijven in Vlaanderen 
en België mee genieten van deze steun. 

Goed nieuws voor de Europese industrie: de Innovatiekloof tussen Europa en 
Japan-VS anderzijds verkleint. Ondanks grote verschillen tussen EU-lidstaten en 
regio’s is Europa er globaal op vooruitgegaan qua innovatie. Dat blijkt uit de recente 
resultaten van het scorebord voor de Innovatie-Unie 2014 en het scorebord voor 
regionale innovatie 2014 van de Europese Commissie. 
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ferroMetAlen   november 2013 december  2013 Januari 2014 februari 2014 Maart 2014 April 2014

dikke platen

Courant staal A 320 o.w. 220 1653,00 1643,00 1640,00 1640,00 1615,00 1615,00

kwaliteitsstaal Ae 235A                         ex-o.w. 215 1657,00 1647,00 1644,00 1644,00 1619,00 1619,00

kwaliteitsstaal Ae 355d o.w. 212 1711,00 1701,00 1698,00 1698,00 1673,00 1673,00

Halfdikke platen

Courant staal A 320 o.w. 216 1370,00 1370,00 1370,00 1370,00 1370,00 1365,00

kwaliteitsstaal Ae 235A 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1374,00

koudgewalste dunne platen

Dikte 0,50 mm 1152,00 1120,00 1099,00 1099,00 1099,00 1099,00

dikte 1 mm o.w. 205 1113,00 1082,00 1061,00 1061,00 1061,00 1061,00

Dikte 2 mm 1111,00 1080,00 1059,00 1059,00 1059,00 1059,00

warmgewalste dunne platen

Courant staal A 320 dikte 1,50 mm o.w. 221 1435,00 1424,00 1418,00 1419,00 1422,00 1409,00

Courant staal A 320 dikte 2 mm o.w. 222 1408,00 1397,00 1391,00 1392,00 1395,00 1382,00

Courant staal A 320 dikte 2,75 mm o.w. 223 1407,00 1396,00 1390,00 1391,00 1394,00 1381,00

kwaliteitsstaal Ae 235A 1,5 mm dik 1444,00 1432,00 1426,00 1427,00 1430,00 1417,00

kwaliteitsstaal Ae 235A 2 mm dik 1416,00 1405,00 1399,00 1400,00 1403,00 1390,00

kwaliteitsstaal Ae 235A 2,75mm dik 1416,00 1405,00 1399,00 1400,00 1403,00 1390,00

damplanken courant staal, kwaliteit pAe 320 
(lengte 18 - 30 m)  o.w. 226 1698,00 1732,00 1749,00 1749,00 1749,00 1749,00

gegalvaniseerde platen in rollen van 5 ton en meer, 
nominale lading 275 gr/m², dubbele kant, dikte 1,5mm, 
breedte 1,00  m

995,00 975,00 985,00 1002,00 1012,00 980,00

dynamo & transformatorplaten, koudgewalst
niet-georiënteerde korrels - verlies 1,50 w/kg - 0,5 mm dik 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00

gerichte korrels/verlies in w/kg 0,97; 0,3 mm dik, kwaliteit 
M5x-30 2408,00 2408,00 2408,00 2408,00 2408,00 2408,00

Elektrolytisch verzinkte platen 1091,00 1091,00 1091,00 1099,00 1099,00 1099,00

Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven: prijs per kg. 
(prijzen van belangrijkste duitse en franse leveranciers) 5,12 5,09 5,08 5,08 5,14 5,22

plaatijzer (staalplaten), koudgewalst 1 tot 1,2 mm volgens 
de norm AISI 304: prijs Agoria/CnC per kg 5,04 5,01 5,00 5,00 5,06 5,14

Sommige baremaprijzen kunnen lager zijn dan de Agoria-prijzen.In dat verband moet worden opgemerkt dat de fabrieken, die de baremaprijzen aangeven, niet volledig representatief zijn. In die zin dat 
hun productengamma niet alle op de markt bestaande soorten dekt.

Laagste dagprijzen koudgewalst plaatijzer 1 tot 1,2 mm volgens Ainsi 304 genoteerd door  staalindustrie Verbond: 

2011 2012 2013 2014

Januari 4.412 Januari 3.989 Januari 3.940 Januari 3.631

februari 4.412 februari 4.113 februari 3.936 februari 3.678

maart 4.673 maart 4.203 maart 3.956 maart 3.731

April 4.571 April 4.087 April 3.913 April

mei 4.495 mei 4.034 mei 3.915 mei

Juni 4.373 Juni 4.034 Juni 3.845 Juni

Juli 4.236 Juli 4.061 Juli 3.785 Juli

Augustus 4.236 Augustus 4.022 Augustus 3.685 Augustus

September 4.221 September 3.956 September 3.681 September

oktober 4.151 oktober 3.987 oktober 3.672 oktober

November 4.028 November 4.009 November 3.648 November

december 3.996 december 3.873 december 3.654 december 
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non-ferroMetAlen november 2013 december  2013 Januari 2014 februari 2014 Maart 2014 April 2014

zink

ruw zink per kg. (notering london Metal exchange omgerekend). 1,381 1,385 1,440 1,528 1,523 1,45742

koudgewalst zink per kg. (Bladzink)  
prijs openbare werken  0.w. 261

3,67 3,67 3,67 3,70 3,84 3,76

prijzen voor verkoop van groothandelaars, excl. btw. 2,83 2,83 2,83 2,85 2,96 2,90

Aluminium

plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 
1000 kg  o.w. 262

2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24

ruw aluminium 1,329 1,296 1,269 1,269 1,240 1,232

Andere non-ferro Metalen

lood (prijs openbare werken maand vooraf) per kg.  o.w. 259 1,548 1,549 1,556 1,579 1,545 1,488

koperdraad per kg
op 21/10:  
6,11726

op 20/11:  
5,99049

op 20/12/13: 
6,15047

op 20/01/14: 
6,24103

op 20/02/14: 
6,07267

op 20/03/14: 
5,5060

elektrolytisch koper (notering lMe)  o.w. 260 5,393 5,357 5,376 5,482 5,356 4,93438

nikkel (prijs per kg maand vooraf) 10,318 10,176 10,154 10,345 10,392 11,329

ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 516,75 494,67 460,05 470,23 490,17 482,29

goud in blokken 999,6 % (prijs per kg. maand vooraf) 30.991,46 30.440,40 28.661,11 29.364,57 30.567,42 31.086,73

kunStStoffen & CoMpoSIeten (per kg) november 2013 december  2013 Januari 2014 februari 2014 Maart 2014 April 2014

pVC (polyvinylchloride)  o.w. 672 1.339 1.316 1.309 1.304 1.301 1,297

pe/ld polyethyleen - lage densiteit o.w. 673 2.155 2.101 2.141 2.173 2.112 2,082

pe/Hd polyethyleen - hoge densiteit  o.w. 674 1.961 1.936 1.967 1.983 1.949 1,931

pp/polypropyleen 1.437 1.401 1.426 1.450 1.457 1,447

up/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars o.w. 671 2.846 2.855 2.864 2.864 2.864 2,864

Buizen in pVC 1.331 1.304 1.296 1.291 1.287 1,281

Buizen in pe/ld 1.974 1.940 1.969 1.999 1.957 1,922

Buizen in pe/Hd (nieuwe basis) (oude basisprijs + 4 %)   o.w. 675 2.154 2.124 2.149 2.166 2.131 2,110

gasolie (min. 2000 l. afname), per l. (2000 ppm) o.w 550 0,7022 0,6929 0,7028 0,6920 0,6919 0,676

diesel wegvervoer  o.w. 549ter 1,207 1,201 1,208 1,198 1,2 1,186

de actuele schrootprijzen van ferro en non-ferro zijn 

beschikbaar bij onze secretariaten maar kan je ook 

terugvinden op de website van de tijd:  

www.tijd.be/grondstoffen/secundaire_grondstoffen/.

nieuwe prijzen vanaf 16 januari 2014 gratis beschikbaar bij 

ons secretariaat: via e-mail: metaalinfo@sectors.be en op 

onze  website: www.metaalinfo.be

priJZEnHistoriEk: van een bepaald materiaal of van 

de gemiddelde maandprijs van de non-ferrometalen die 

genoteerd worden op de london Metal exchange kan je bij 

ons bekomen (tel. 051 25 21 00): VlAMef-leden: gratis. niet-

leden: 15-€ per prijzenhistoriek.

brons | aluminiumbrons | messing | koper | gietijzer | kunststoffen

www.hemimex.be

E-mail info@hemimex.be
Telefoon 02-3722111
Fax 02-3722110

Brons | Non Ferro metalen | Technische kunststoffen

Uit voorraad bestellen
Hemimex in Brussel bellen

Referteprijzen
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Flanders Fieldweg 42
8790 Waregem
Tel.:056 60 17 72
www.atelier-vanhoutte.be
info@atelier-vanhoutte.be
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 MATERIALEN +
 HALFFABRIKATEN

 elektroden en lasstaven, -draden

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 klinknagels

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 STAALBOUW/METAAL- 
 & ALU-CONSTRUCTIE

 Brievenbussen

KOPPEN bvba
Industriepark 4  
(Paalstraat - Brechtsebaan)
2900 SCHOTEN
tel.: 03 680 12 34 • fax: 03 680 12 30
e: info@koppen.be

 MACHINES / MACHIN
 BOUW + APPARATUUR

 Brandsnijmachines

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 Buig- en richtmachines

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 CnC-bewerkingscentra

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 Hydraulische installaties

MECOPOL bvba
Pollaertstraat 21 A
8600 DIKSMUIDE-WOUMEN
tel.: 051 50 33 32 • fax: 051 51 03 14
e: info@mecopol.be

 lasapparatuur manueel

ARO WELDING TECHNOLOGIES
Pons-, projectie-, stuik-, en rolnaadlassen
Internationalelaan 55/15
1070 BRUSSEL
tel.: 02 555 07 50 • fax: 02 523 20 24
e: belgium@aronet.com
www.aronet.com

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 lasrobots, lasautomaten,
 lasmachines

ARO WELDING TECHNOLOGIES
Pons-, projectie-, stuik-, en rolnaadlassen
Internationalelaan 55/15
1070 BRUSSEL
tel.: 02 555 07 50 • fax: 02 523 20 24
e: belgium@aronet.com
www.aronet.com

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 pers- en ponswerktuigen/
 machines

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 plaatbewerkingsmachines

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 plasmasnijmachines

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 pers- en ponswerktuigen
 machines

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 werktuigmachines

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 BEDRIJFSINRICHTING ‡
 van WERKPLAATSEN en 
 MAGAZIJNEN

 Bakken & paletten (kunststof)

PLASTI-BAC bvba
Kunststof bakken & recipiënten 
Z. 5 Mollem 260
1730 ASSE
tel.: 02 452 95 61 • fax: 02 452 28 28
e: info@plastibac.eu
www.plastibac.eu

 deurgordijnen in pvc

FERMOD bvba - FERMOFLEX 
strokengordijnen voor positieve of 
negatieve temperatuur.
Sint-Katriensteenweg 29
8520 KUURNE
tel.: 056/35.88.31 • fax: 056/35.88.47
e: info@fermod.be
www.fermod.be

 VEILIGHEIDS- &
 GEZONDHEIDSUITRUSTING

 Hoofdbescherming

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 lasrookafzuiging

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

 Stofafzuiging

WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines, 
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

Leveranciersrepertorium
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Uw bedrijf in 
dit repertorium?
tel.: +32 3 366 43 65

metaalinfo@sectors.be

 LOONWERK / 
 TOELEVERING

 plasmalassen

BEL-TECHNOLOGIES nv
Rapaartakkerlaan 17 - 19
9080 LOCHRISTI
tel.: 09 355 24 41 • fax: 09 355 83 30
e: info@bel-tec.be

 OPPERVLAKTE-
 BEHANDELING

 duplexbehandeling

HEBOCOAT bvba
Oude Kassei 26
8791 BEVEREN-LEIE
tel.: 056 70 77 57 • fax: 056 70 77 56
e: info@hebocoat.be
www.hebocoat.be

OPMETAAL nv
Lichterveldestraat 129 A
8610 KORTEMARK
tel.: 051 56 98 01 • fax: 051 56 99 09
e: info@opmetaal.be

 galvanische bekledingen

BEL-TECHNOLOGIES nv
Rapaartakkerlaan 17 - 19
9080 LOCHRISTI
tel.: 09 355 24 41 • fax: 09 355 83 30
e: info@bel-tec.be

 niblox (gasnitreren en naoxideren)

VENTEC nv
Noordstraat 8
8560 MOORSELE
tel.: 056 41 05 97 • fax: 051 40 41 66
e: info@ventec.be
www.ventec.be

 niet-metallische deklagen,
 kunststofbekledingen, emailleren

BEL-TECHNOLOGIES nv
Rapaartakkerlaan 17 - 19
9080 LOCHRISTI
tel.: 09 355 24 41 • fax: 09 355 83 30
e: info@bel-tec.be

 polijsten & mechanisch reinigen

BEL-TECHNOLOGIES nv
Rapaartakkerlaan 17 - 19
9080 LOCHRISTI
tel.: 09 355 24 41 • fax: 09 355 83 30
e: info@bel-tec.be

 Schilderen & spuiten/lakken

HEBOCOAT bvba
Oude Kassei 26
8791 BEVEREN-LEIE
tel.: 056 70 77 57 • fax: 056 70 77 56
e: info@hebocoat.be
www.hebocoat.be

METALLISATIE VANPARYS bvba
Industrieweg 27
8800 ROESELARE
tel.: 051 24 40 34• fax: 051 22 47 00
e: vanparys.metal@scarlet.be
www.vanparysbvba.be

OPMETAAL nv
Lichterveldestraat 129 A
8610 KORTEMARK
tel.: 051 56 98 01 • fax: 051 56 99 09
e: info@opmetaal.be

 Verchromen & vernikkelen

BEL-TECHNOLOGIES nv
Rapaartakkerlaan 17 - 19
9080 LOCHRISTI
tel.: 09 355 24 41 • fax: 09 355 83 30
e: info@bel-tec.be

 DIENSTEN

 Montagewerk

MATTHYS nv
Engineering & machinebouw op 
klantenmaat
Leemputstraat 75
8792 DESSELGEM
tel.: 056 73 30 60 • fax: 056 73 30 80
e: info@matthys-machines.be

Volgende Metaal Info nr.116

Publicatie: 5 juli 2014

Uiterste inlevering: 15 juni 2014

Info:  +32 3 366 43 65

metaalinfo@sectors.be of vlamef@unizo.be

Dit is een selectie van de rubrieken uit 

ons repertorium. Andere rubrieken: 

zie vorige en volgende uitgaven van 

Metaal Info.

Flash

METAAL I N F O

VlamEf waakt over 
de belangen van de 
metaalindustrie
• Begeleidingstrajecten  

over de EN1090-norm met korting.

• Deelname aan de instapklare groepstand op 
MTMS-beurs 2014 en de MNE-beurs in 2015.

• Cursus materiaalkunde in het najaar  
(meer info in de volgende editie).
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Documentatie

OPRECHTE DaNK aaN  
ONZE STEUNENDE 
BEDRIJVEN

cbL wELding bvba 
Astridlaan 11, 8760 MeuleBeke 
tel. 051 48 84 21  
fax 051 48 86 20  
info@cbl-welding.com

ErtEc bv
Biesveld 2, 5673 Bn nuenen - nl
tel. +31 402 982 036  
fax +31 402 982 037
ertec@ertec.eu

www.ertec.eu

sErVicE driVELinEs bvba
Boterhamvaartweg 2 
2030 Antwerpen
tel. 03/546.40.88  
fax 03/546.40.89 
drivelines@servicedrivelines.be

SerVICe HYdro nv
Boterhamvaartweg 2
2030 Antwerpen
tel. 03/546.40.80  
fax 03/546.40.81  
service.hydro@hydro.be

SerVICe power bvba
Boterhamvaartweg 2
2030 Antwerpen
tel. 03/546.40.86  
fax 03/546.40.89  
power@servicepower.be

wAteleAu nv
wissenstraat 21 
9200 denderMonde
tel. 052/21.36.66 
fax 052/70.35.83    
eddy.frans@waterleau.com

www.waterleau.com

Door de financiële steun 
van deze bedrijven én van 
de adverteerders,  
kunnen wij u gratis 
informatie sturen!

de tekst van onder meer volgende wetten, decreten en 

besluiten, is te verkrijgen door overschrijving van het 

passend bedrag op rekeningnummer Be57 4614 1491 

9135, BIC kredBeBB van Adorka BVBA, 8800 roeselare, 

met vermelding van de refertenummer(s). Je ontvangt dan 

de documentatie binnen de 5 werkdagen na ontvangst van 

betaling. de meeste documenten kan je ook via e-mail of via 

wetransfer ontvangen. onderstaande tabel is slechts een 

rangschikking van de meest gevraagde documentatiebundels 

en dus een beperkte selectie. 

gelet op de kleine bedragen wordt geen factuur opgemaakt, 

tenzij het totaalbedrag hoger is dan 40,00 €. Het eenvoudig 

bewijs van overschrijving op bankrekening wordt aanvaard 

door de fiscus. 

ref. 213-5 32,86 € Balustrades (borstweringen): reglementering en kwaliteitsvereisten.  

ref. 4378 22,26 € trappen: afmetingen, dimensionering.

ref. 1577 169,60 € Metaal- en staalconstructies (ontwerp, berekening, technische voorschriften en eisen), 
aangepast aan eurocodes. (toepassing en realisering in de praktijk van norm en 1090-2.)  

ref. 4384 25,44 € of gratis 
via e-mail

Constructievereisten voor poorten (zowel sectionaalpoorten als draaiende poorten) voor industriële en/of residentiële 
toepassing. 

ref. 141 47,70 € overheidsopdrachten – Volledige reglementering vanaf 01/07/2013. update februari 2014

ref. 1133 44,52 € BrAndpreventie: k.B. van 1997: basisnormen waaraan de nieuwe gebouwen en nieuwe industriegebouwen  moeten 
voldoen., inclusief wijzigingen  – gecoördineerde versie + toelichting. 

ref. 4387 47,70 € Hang- en sluitwerk – technische vereisten, met bijzondere aandacht voor deursluitingen.

ref. 7000 gratis
of 5,30 €

tabellen met technische eigenschappen van rVS-staal  (mechanische, fysische en chemische samenstelling).
gratis via e-mail, tegen kostenvergoeding via gewone post.

ref. 1578 14,38 € Model van contractvoorwaarden voor leveren en monteren van staalconstructies.

ref. 1579 111,30 € ontwerp en berekening aluminiumconstructies, gebaseerd op eurocodes. grenstoestanden.  update maart 2014

ref. 285 33,92 € Structuur carrosserie opleggers voor vastzetten ladingen. 

ref. 1001 32,86 € Machinerichtlijn (richtlijn 98/37/eg en 2006-42 eg) + normenlijst.  

ref. 1576 100,70 € Staal voor courant gebruik in de staalbouw. Soorten en kwaliteiten.  
omzendbrief 1982. + normering, leveringsvoorwaarden. Internationale technische eisen. 

ref. 1360 11,16 € Metalen daken (uitvoeringsvoorschriften)  

ref. 149-21 25,40 € Inrichtingseisen metaalwerkplaatsen, carrosserieherstelling (opslag vloeistoffen, voorschriften sanitaire voorzienin-
gen, verfspuiterij, hijswerktuigen.) 

ref. 6088 lasprocedures en lasmethodes: prijs afhankelijk van gewenste lasmethode. Bijvoorbeeld: 

 • booglassen van staal: 35,35 €. (ref. 6088/5); 
• booglassen aluminium: 46,40 € (ref. 6088/4), 
• autogeenlassen: 31,80 € (ref. 6088/2), 

• laserlassen: 42,40 € (ref. 6088/11); 
• elektronenbundellassen: 47,70 € (ref. 6088/9).
• lweerstandslassen: 50,35 €(ref.6088/6) 

ref. 1042 40,28 € Machineveiligheid – toegangsmiddelen. 

ref. 284 31,20 € wissellaadbakken.

ref. 2852 127,20 € laadkleppen en hefplateaus.

ref. 9018 21,20 € lijst van de stopgezette en failliet verklaarde metaalbedrijven in de afgelopen 12 maanden.  
gratis excel-file via e-mail voor VlAMef-leden.

ref. 7001 oppervlaktebehandeling van decoratieve rVS-oppervlakken. Via e-mail (gratis) of via gewone post (4,50 €).

ref. 4341 39,60 € Stoomgeneratoren en  warmeluchtgeneratoren: regel- en veiligheidsuitrustingen.

ref.131= 42,40 € VlAreM I + II met volledige reglementering en algemene toelichting vooraf .  wijzigingen verwerkt in de basisteksten. 
Cd-rom of via wetransfer.   update december 2013 

ref. 1500 84,80 € Modellen van materiaalcertificaten en leveringsvoorwaarden van constructiestaal. 

ref. 1331 3,57 € opslag van ontvlambare en brandbare vloeistoffen (kB + toelichting).

ref. 4339b 101,89 € Stookafdeling, schoorstenen en schoorsteenkanalen (in aluminium, inox): reglementering, normering met bijzondere 
aandacht voor metalen schoorstenen. 

ref. 1028 38,54 € richtlijn drukapparatuur (“ped-richtlijn” 97/23/eg) + bijlagen (ontwerp drukvaten) 

ref. 4380 23,32 € liften: volledige reglementering + toelichting + eisen inzake inbouw in gebouwen. 

ref. 1250 4,24 € Het gebruik van arbeidsmiddelen (Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik van  
arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats + gebruik van arbeidsmiddelen voor heffen of hijsen van lasten  (k.B. 1999).

ref. 6001 36,04 € officiële aanduidingen van de diverse staalsoorten.

ref. 1461 7,42 € Veiligheids- & gezondheidssignalering op het werk (kB 11/06/1997). 

ref. 467-d      43,46 € Metalen luchtkanalen – ventilatiekanalen – overzicht (sterkte)eisen, dimensionering. 

ref. 149-14 37,44 € Spuitcabines: inrichtingseisen en veiligheidsmaatregelen. 

prIJzen Btw + port  InBegrepen





Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven met
de steun van de drie gewesten.

De gehomologeerde Valorlub inzamelaars
vindt u op www.valorlub.be

EERST SMEREN, 
DAN RECYCLEREN

Eén druppel gebruikte olie kan maar liefst 1000 liter water vervuilen. Mede daarom bent u als profes-
sionele oliegebruiker verplicht uw gebruikte olie te laten ophalen door een erkend inzamelaar. Let er 
evenwel op dat dit correct gebeurt. Immers: alleen als uw olie volgens de door OVAM, BIM of OWD 
voorgeschreven procedure is opgehaald, kan deze op een milieuvriendelijke manier worden gerecy-
cleerd. Meng uw olie bijvoorbeeld niet met andere afvalstoffen, want dat maakt recyclage een heel stuk 
moeilijker. Uw gebruikte olie laten ophalen is ook goed voor uw portemonnee. Voor kleine hoeveelheden 
hebt u namelijk onder bepaalde voorwaarden recht op een forfaitaire vergoeding. Zo lopen de zaken 
pas echt gesmeerd …

Laat uw gebruikte smeerolie 
ophalen door een erkend inzamelaar 

en alles loopt gesmeerd.
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