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Thermisch verzinken zal alleen  
maar belangrijker worden

Bedrijf in de kijker: GALVA POWER

METAAL I N F O

nr 116  - 29 ste ja argang
SEPTEMBEr 2014

HET MagazinE van - DE vlaaMSE METaalfEDEraTiE voor DE KMo

 PAssiE 
VOOR mETAAL

Nieuwe opleidingen 
Lascoördinator  

bij VCL 

ACTuEEL
Het programma  
made Different

©
BC

M



Gwendolyn Vandermeersch, Degrijse Constructiebedrijf, 23 jaar UNIZO-lid

Omdat ik als
ondernemer het
treinverkeer niet
kan platleggen
Als ondernemer hebt u 101 redenen om te kiezen voor een UNIZO-VLAMEF lidmaatschap. 
Al is het maar om die stevige portie zuurstof om sterker te ondernemen. UNIZO en VLAMEF, 
dat is een houvast én dit met het gewicht van 85.000 collega-ondernemers. Voor minder 
pestbelastingen, minder paperassen en een gezond ondernemersklimaat. Voor persoonlijk 
advies en informatie. En voor efficiënte oplossingen om slimmer te ondernemen.

www.vlamef.be/lidworden

VERSTERKEN ONDERNEMERS

VLAMEF

UZO-3861-advertentie-vlamef-DEF.indd   1 11/09/14   15:53
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Blikvanger

Dat er nood is aan een 

beroepsvereniging 

die de belangen van de 

KMO’s en zelfstandige 

ondernemers 

verdedigt in de 

metaalsector, dat is 

duidelijk.

Mogen wij uw stem hebben?
Beste Collega-metaalondernemers,

De verkiezingen liggen achter ons. De kaarten zijn gelegd. Nu is het onze tijd 
om de vraag te stellen aan de ondernemers in de metaalsector: Mogen wij uw 
stem hebben? Dat er nood is aan een beroepsvereniging die de belangen van de 
KMO’s en zelfstandige ondernemers verdedigt in de metaalsector, dat is duidelijk. 
Door aan te sluiten bij VLAMEF kunnen wij op een nog betere manier onze sector 
verdedigen bij de diverse overheden en andere organisaties. Samen met u maken 
wij er werk van!

Het nieuwe werkjaar van VLAMEF, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO 
kan weer starten. VLAMEF is bezig om een aantal interessante activiteiten 
voor u te ontwikkelen die in 2015 ten volle tot hun recht zullen komen. Voor het 
nieuwe werkjaar van VLAMEF sommen we enkele belangrijke activiteiten en 
ledenvoordelen op:
•	VLAMEF	 is	uitgever	van	het	Adresboek	voor	de	Metaalnijverheid	 in	België,	 in	

samenwerking met Respons Benelux.
•	VLAMEF	 organiseert	 in	 2015	 een	 opleidingstraject	 over	materialenleer,	 en	 dit	

gedurende een viertal opleidingsavonden. We organiseren dit op alle niveaus, 
afhankelijk van de deelnemers.

•	VLAMEF	heeft	 ledenvoordelen,	onder	meer	korting	bij	deelname	op	MTMS	 in	
Brussel.

•	Aankoop	van	bepaalde	normen	aan	ledenprijs.
•	VLAMEF	organiseert	netwerkactiviteiten	in	samenwerking	met	de	Nederlandse	

Koninklijke Metaalunie

Een heleboel voordelen, en dat kan VLAMEF aanbieden aan de democratische 
prijs	 van	 191	 euro	 (excl.	 BTW)	 aan	 lidgeld.	 Uiteraard	 wordt	 er	 voor	 bepaalde	
activiteiten een aparte bijdrage – met specifiek ledenvoordeel – aangerekend. Een 
ander	belangrijk	voordeel	is	het	volwaardig	lidmaatschap	bij	UNIZO,	de	grootste	
belangenbehartiger van de KMO’s en zelfstandige ondernemers in Vlaanderen.

Uitdagingen	zijn	er	bovendien	genoeg.	Bij	het	lezen	van	het	Vlaams	Regeerakkoord	
staat ons een positieve toekomst te wachten. De uitdagingen op economisch en 
sociaal vlak worden beantwoord met een drieluik voor de toekomst: vertrouwen, 
verbinden, vooruitgaan. Vertrouwen in ons eigen kunnen, maar ook vertrouwen in 
elkaar. Vertrouwen betekent dus ook verbinden, met elkaar en met elkaars talenten 
en kwaliteiten, zodat we samen kunnen vooruitgaan. We laten niemand achter.

Het zou zo een passage kunnen zijn van de missie van VLAMEF!

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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Actueel

RESOC-SERR Brugge stimuleert de maakindustrie  
in de regio Brugge

Deze sector is erg belangrijk voor de 
regio en daarom wil RESOC-SERR 
actief investeren in de uitbouw van een 
krachtig en boeiend netwerk en acties 
opzetten om de sector te ondersteunen. 
Het doel is om de informatiestroom en 
de relaties tussen bedrijven te stimuleren 
door een sterke cluster te ontwikkelen 
waarin grote bedrijven en KMO’s met 
innovatieve kracht samenwerken. Om 
dit te laten slagen, doet RESOC-SERR 
Brugge een beroep op onderwijsactoren, 
het middenveld, beroepsfederaties en 
beleidsmensen. 

Werkgroep M&M
De werkgroep M&M kwam op 19 mei 
voor het eerst samen. Met deelnemers 
uit diverse ondernemingen zoals 
Bombardier,Maene NV, Loca Labora 
en het beroeps- en hoger onderwijs 
was de opkomst zeer hoog. Daarnaast 
werken ook POM West-Vlaanderen en 
sectorfederaties zoals VLAMEF mee aan 
het project. 

Thema’s die besproken worden zijn 
o.a. onderzoek en ontwikkeling, de 
instroom van technisch geschoold 
personeel en verschillende vormen van 
samenwerking. Zo denkt men aan een 
verdere samenwerking en toenadering 
tussen onderwijs en het bedrijfsleven, 
een alternatieve uitwisseling van 
technisch personeel. Vooral belangrijk 
om samenwerking tussen bedrijven 

Meer info: 
Meer informatie kan u opvragen bij het secretariaat van RESOC-SERR Brugge op 
het nummer 050/40 70 40 of via Marthe.Debrouwere@west-vlaanderen.be. 

mogelijk te maken is een databank 
van competenties en technische 
instrumenten zodat bedrijven weten 
met wie ze kunnen samenwerken. Zo 
kan men een bepaalde dienst of product 
vragen bij een bedrijf in de onmiddellijke 
regio i.p.v. dit in een andere regio of in 
een ander land te vragen. 

Netwerken
Netwerken is uiteraard ook belangrijk 
zodat bedrijven elkaar leren kennen 
op een informele manier. Door enkele 
initiatieven van hogescholen zullen de 
opleidingsmogelijkheden in de regio 
Brugge worden uitgebreid tegen 2016. 
Over heel de provincie worden door 
Howest, Vives en door secundaire 
scholen verschillende opleidingen 
aangeboden die interessant zijn voor 
de maakbedrijven in de regio. Vives zal 
bijvoorbeeld zijn bacheloropleidingen 
elektromechanica en elektronica-ICT in 
Brugge organiseren. 

RESOC-SERR Brugge, twee beleids- en adviesorganen die tewerkstelling en socio-economische ontwikkeling willen stimuleren, 
werken samen aan een initiatief om de Metaal en Mechatronicasector in de regio Brugge te ondersteunen. 

Eerste gespreksavond
De organisatoren en de deelnemers 
aan de eerste gespreksavond 
zijn enthousiast over de 
brede belangstelling voor de 
maakindustrie in de regio Brugge. 
De interessante gesprekken en de 
vele suggesties van de deelnemers 
uit de verschillende betrokken 
sectoren overtuigden iedereen 
van het belang van dit initiatief. 
Er wordt dan ook uitgekeken 
naar de volgende vergadering op 
maandagavond 15 september om 
18u in het kasteel Tillegem.  
Wenst u hierop aanwezig te zijn, 
kan u ons contacteren via  
vlamef@unizo.be. Hoe meer 
bedrijven deelnemen aan de 
werkgroep, hoe groter het succes 
van dit initiatief zal zijn. 
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Meer info: 
Het volledige innovatiescorebord van 2014 vindt u op de website van de Europese unie: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014-summary_nl.pdf 

Quote

 Eurostat: “Belgische bedrijven vinden moeilijker geschikt personeel dan bedrijven 
in andere lidstaten door een mismatch tussen opleidingen en de noden van het 
bedrijfsleven. Twee procent van de vacatures blijft openstaan”. 

  
 Het probleem komt ook voor in andere lidstaten maar nauwere samenwerking tussen industrie en onderwijs dringt zich op. 

VLAMEF vindt alle initiatieven zoals dat van RESOC-SERR Brugge waarbij scholen, overheid en onderwijs samenwerken 
daarom belangrijk.

Begin juni benadrukte de Europese 
Commissie nogmaals het belang 
van onderzoek en innovatie om de 
Europese economie te doen groeien. De 
Commissie wil de 28 lidstaten advies 
geven over hoe ze hun middelen zo 
goed mogelijk kunnen inzetten om 
investeringen voor onderzoek en energie 
aan te stimuleren. Daarnaast staat de 
Commissie de lidstaten ook bij met 
beleidsondersteuning, dataverzameling 
en goede voorbeelden. De uitweg uit de 
crisis ligt niet in de productie maar in het 
uitvinden en onderzoeken van nieuwe 
toeppassingen herhaalt de Commissie.  

In de mededeling worden 
verder drie beleidsprioriteiten 
naar voor geschoven: 
1. Betere strategieën ontwikkelen voor 

onderzoeks- en innovatiebeleid. 
Dit moet onderbouwd worden door 
een meerjarenbudget dat efficiënt 
omspringt met de beschikbare 
middelen. 

2. Minder administratieve lasten en meer 
competitiviteit voor het toekennen van 
fondsen.

3. Aanmoedigen van nieuwe 
partnerschappen met de industrie.

De Commissie publiceerde een stand 
van zaken qua innovatie en beleid in 
de lidstaten. Daaruit blijkt dat België 
relatief goed scoort. Volgens de cijfers 
van de Commissie wordt er in België 
tussen de 2% en de 2,5% van het BNP 
geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. 
De doelstelling van de EU en van België 
is om dit percentage de volgende jaren 
op te trekken naar 3%. Koplopers zijn 
Finland, Zweden en Denemarken met 
meer dan 3%. 

De Innovatie Unie
De Europese Commissie beklemtoont het belang van onderzoek 
en innovatie voor de heropleving van de Europese economie



10  metaalinfo • 8/2014

Regelmatig ontvangen we vragen van 
bedrijven uit de metaalsector rond 
het vastmaken van goederen op een 
vrachtwagen. Deze vragen komen 
meestal wanneer een vrachtwagen 
gestopt is door de politie. Er is 
rond dit onderwerp een nieuwe EU 
richtlijn verschenen (Richtlijn 2014/47 
betreffende de technische controle langs 
de weg van bedrijfsvoertuigen).  
 
Daarom organiseert EUMOS (European 
safe logistics association) hierover een 
conferentie in Brussel op donderdag 6 
en vrijdag 7 november 2014. Op deze 
dagen organiseert EUMOS met partners 
KU Leuven, EVO en Federauto het 
internationaal congres over wegtransport 
en efficiënte logistiek in het Huis van 
de automobiel in Brussel. Dit congres is 
bedoeld voor de producerende industrie 
en voor de transportsector.

Deze editie wordt door beleidsmakers 
en technische experten dieper ingegaan 
op de vernieuwingen inzake wetgeving, 
standaarden, procedures, controles en 
technologieën. Nog meer dan voorgaande 
jaren is deze editie gericht op het 
management van alle bedrijven die hun 
goederen via de weg transporteren. Ook 
voor KMO’s is het belangrijk om hiervan 
op de hoogte te zijn.  
 
De extra troeven van dit congres zijn 
dat u er een goed beeld krijgt van de 
laatste ontwikkelingen en technieken 
inzake ladingzekering en optimaal 
laden van uw vrachtwagens. Interessant 
zijn ook de presentaties van bevoegde 

Derde Internationale EUMOS-symposium over 
veilig vrachttransport en optimale logistiek

Actueel

politie-officieren over wegcontroles en 
inspecties. De organisatie biedt voldoende 
mogelijkheid om te spreken met experten, 
beleidsmakers en collega-ondernemers. 
Zo kan u contacten leggen en kan u 
vragen stellen over uw concrete situatie.  
 
Vooral op 6 november oogt het 
programma interessant: de nieuwe 
europese wetgeving wordt voorgesteld, 
de belangrijkste punten uit de Europese 
richtlijn 2014-47-eu betreffende de 
technische controle langs de weg van 
bedrijfsvoertuigen worden besproken. 
Verschillende experts op vlak van 
ladingzekering spreken dan over de 
implementatie en controles op de 
wetgeving in hun land. Daarnaast zijn 

er ook concrete seminaries over veilig 
transporteren van staal, over de nieuwste 
technieken en de ‘best practices’ voor 
vrachtvervoer via de weg.  
 

De plaatsen zijn beperkt.  
Wenst u deel te nemen, schrijf 
dan snel in via info@eumos.be 
of via 02 778 62 00 bij organisator 
EUMOS, Jules Bordetlaan 164,  
1140 Brussel. 
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De Belgische en Europese economie herstellen in 2014
De NBB publiceert zijn Economische projecties voor België (Juni 2014)

Uit een flash-raming van de Nationale 
Bank van België (NBB) blijkt dat de 
economische activiteit in het eerste 
kwartaal nog verder gestegen is. 
De ramingen wijzen op een verder 
aantrekkende economische bedrijvigheid 
en de Bank verwacht een groei van 
1,3% voor 2014. Voor 2015 en 2016 
verwacht men een verdere stijging met 
een jaarlijkse groei van 1,6 tot 1,7%. 
Deze groeicijfers lijken hoog maar zijn 
niet abnormaal voor een economie 
in een herstelfase. De prijzen blijven 
wel stabiel door het overschot aan 
productiecapaciteit in België en Europa. 
De inflatie blijft ook de komende jaren 
bijzonder laag. De Bank kon cijfers van 
de Belgische economische activiteit tot 
eind april analyseren en daaruit blijkt 
dat het herstel en de groei in zowat alle 
belangrijke sectoren duidelijk positief 
geworden is. Voor de industriële activiteit 
ligt de groei in het eerste kwartaal op 
2%. Uit cijfers van Belgostat blijkt dat de 
economische activiteit van de Industriële 
productie exclusief bouw voor de eerste 

drie maanden groeide met 3,3%, 5,2% 
en 5,7%. Bovendien ligt de groei van 
de Belgische economie in het eerste 
kwartaal van 2014 hoger dan die in het 
eurogebied. Ook voor de Europese en de 
wereldeconomie zijn de eerste rapporten 
en de verwachtingen voor 2014 positief. 
De vertraging in de opkomende landen 
wordt volledig gecompenseerd door 
hogere groeicijfers in ontwikkelde landen 
als de V.S. en het V.K. Er is onzekerheid 
door de geopolitieke spanningen in 
Oekraïne en de onzekerheid over de 
groeiterugval in de opkomende landen.  

Momenteel verliest de Belgische economie 
nog marktaandeel maar de Bank ziet 
factoren die deze trend zullen keren. De 
Bank verwacht dat de arbeidskosten in 
België minder snel zullen stijgen dan in 
het eurogebied als geheel en dat uitvoer 
groeit tot bijna 5% in 2016.  
 
Volgens prognoses van de EC zal 
het herstel in het hele eurogebied 
verstevigen in 2014 en 2015. Negatieve 

invloeden zijn wel de situatie in 
Oekraïne en de mogelijke stijging van de 
grondstoffenprijzen. De daling van de 
industriële grondstoffen die tot de laatste 
maanden van 2013 geduurd heeft, is 
gestopt. Voor de toekomst is het onzeker 
in welke richting deze prijzen zullen 
evolueren. 

Meer info en het volledige  
rapport kan u lezen via 
http://lpi.worldbank.org/report

België is na Duitsland en Nederland het meest aantrekkelijke logistiekland ter wereld

In de nieuwste tweejaarlijkse
Logistics Performance Index (LPI) die 
de Wereldbank publiceerde blijkt onze 
sterk verbeterde positie qua logistiek. 
De resultaten lijken verrassend maar 

de Wereldbank kijkt niet alleen naar 
de fileproblematiek, ze onderzoekt de 
efficiëntie van handelsstromen. Opslag, 
infrastructuur, douaneformaliteiten en 
betalingssystemen worden bekeken. 
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De aantrekkelijkheid van België als  
investeringsland zit op een keerpunt
Ernst&Young presenteert zijn jaarlijkse ‘Barometer van de attractiviteit’

Dit uiterst nauwkeurig en represen-
tatief onderzoek werd gedaan aan de 
hand van internationale steekproeven 
en enquêtes bij bedrijfsleiders. Het 
geeft zowel cijfers over de werkelijke 
geplande investeringen via de Euro-
pean Investment Monitor als cijfers 
over investeringen. 
 
Daaruit blijkt een stijging van het aantal 
buitenlandse investeringen en is duide-
lijk dat Europa herstelt van de recessie. 
België profiteert mee van die trend. De 
centrale ligging, de hooggeschoolde 
arbeiders en de stabiele bedrijfsomge-
ving en de zin voor innovatie zijn grote 
troeven. Vooral R&D en IT-bedrijven zijn 
daarom in ons lang geïnteresseerd. Toch 
zijn er ook balngrijke negatieve bemer-
kingen zoals de belastingdruk, de mo-
biliteitsproblemen (de toename van de 
files), de toename van de administratieve 
lasten (voor 64% van de ondervraagden) 
en de hoge arbeidskosten. Vooral voor 
kleinere ondernemingen zijn de loon-
kost en de toegenomen administratieve 
druk een hoge structurele handicap. Het 
aantal buitenlandse investeerders dat 
plant om in België te investeren, staat 
wel op laag niveau. 20% plant om in de 
komende jaren te investeren in België. 
Dit kan volgens prof Leo Sleuwaegen de 
toekomstige groei van ons land hypothe-
keren. Hoog tijd om de aandachtspunten 
aan te pakken.
 
Er zijn sterke regionale verschillen tus-
sen de regio’s: Brussel blijft de aantrekke-

lijkste regio om investeringen te starten, 
het eindigt net voor Vlaanderen en met 
voorsprong op Wallonië. Bij reeds in 
België gevestigde investeerders opte-
ren vaak voor verdere investeringen in 
Vlaanderen vanwege de kwaliteit van de 
werknemers. Het grote minpunt is wel 
dat er onvoldoende afstemming is tussen 
opleiding en bedrijfsbehoeften op de 
werkvloer. Er is nood aan Investeren in 
het aanpassen van opleidingen en vaar-
digheden leren in het bedrijfsleven zelf.

De enquête toont aan dat het hoog 
tijd wordt om deze uitdagingen aan te 
pakken en dat investeerders grotere 

belemmeringen zien en vrezen. België 
heeft nood aan een strategisch plan 
om de competitiviteit van België 
te herstellen. Anders dreigt België 
veel investeringen mis te lopen met 
alle gevolgen voor onze economie 
en onze werkgelegenheid. Hoge 
belastingdruk is voor het eerst sinds 
de start van de studie belangrijker dan 
de loonlasten. Fileprobleem is vooral 
voor investeringen in Brussel nefast. 
38% denkt dat dit een negatieve impact 
zal hebben op investeringen. Het 
terugkerende probleem is de jobcreatie. 
Die ligt in België relatief gezien lager dan 
in de andere Europese landen.  

Bron: http://www.ey.com/BE/en/Newsroom/News-releases/Buitenlandse-investeerders-zetten-Belgische-verkeerslichten-op-oranje 

Actueel
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Actueel - Economisch nieuws

Vlaamse overheid wil verder investeren  
in het sluiten van metaalkringlopen

Metalen en zeker kritische metalen zul-
len van steeds groter economische en 
strategische waarde worden. Daarom wil 
de Vlaamse regering metalen als koper en 
staal zoveel mogelijk bijhouden en export 
van deze metalen via schroot zoveel mo-
gelijk vermijden. 

Vlaanderen behoort nu al tot een van de 
topregio’s m.b.t. het sluiten van metaal-
kringlopen. Om een materialenkringloop te 
sluiten, is het belangrijk om producten zo te 
ontwerpen dat metalen eenvoudig recupe-
reerbaar zijn en dat de illegale inzameling 

Meer info: www.vlaamsmaterialenprogramma.be 
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METAAL I N F O

Bestuurders 
Vlamef &  
Metaal Info

en export van metaalhoudend afval wordt 
bestreden. Het daadwerkelijk inzamelen 
en recycleren van metalen gebeurt nu al 
op grote schaal. Dit project om de me-
taalkringloop verder te sluiten is een van 
de negen pijlers van het Vlaams Mate-
rialenprogramma dat Vlaanderen moet 
positioneren als Europese topregio qua 
duurzaam materialenbeheer. Het Steun-
punt Duurzaam Materialenbeheer, SuMMa, 
onderzoekt daarom hoe materiaalstromen 
bewegen door onze economie en hoe en 
waar Vlaanderen kan ingrijpen om materi-
alen nog meer duurzaam te gebruiken. 



14  metaalinfo • 8/2014

Jongeren warm maken voor 
technische beroepen

Actueel - Opleiding
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Hoe werkt het? 
Het programma Technoville heeft 
een goed uitgewerkte verhaallijn: de 
leerlingen starten een eigen bedrijf in de 
voedingsindustrie. Tijdens het verloop 
van het spel worden de vijf domeinen 
van het leerplan techniek behandeld: 
transport, constructie, energie, biochemie 
en ICT. Het spel begint met het bouwen 
van het bedrijf op een braakliggend 
terrein en eindigt met het uitbaten 
van het bedrijf. Men wil Technoville 
operationeel hebben in september zodat 
het in komende schooljaar de jongeren 
op een speelse en interactieve manier de 
technische beroepen beter leren kennen. 
 
Het programma werd ontwikkeld door 
Agentschap Ondernemen en de Stich-
ting Onderwijs & Ondernemen. Voor de 
pedagogische inbreng en vaardigheden 
wordt beroep gedaan op de Katholieke 
Hogeschool Limburg (KHLim). 

Techniekclubs leren jongeren 
spelen met techniek
Een techniekclub is volgens oprichter Rik 
Hostyn, wetenschapscoördinator van 
VIVES (KHKortrijk), vergelijkbaar met de 
muziekschool of een andere hobbyclub 
waar kinderen op speelse manier 
bijleren. Hij startte 2 jaar geleden de 
eerste Vlaamse club op in zijn gemeente 
Zwevegem. Daar namen meteen 40 
kinderen deel. Vorig jaar werden ook in 
andere gemeenten in West-Vlaanderen 
Techniekclubs opgericht die snel volzet 
waren. Deze populariteit duidt op een 
grote interesse van kinderen tussen 10 en 
12 jaar voor techniek.  

Interesse in techniek is 
springlevend
De Techniekclub is een buitenschoolse 
activiteit op woensdagnamiddag. 
De Techniekclub geeft 12 lessen van 
gemiddeld twee uur voor kinderen van 
10 tot 12 jaar. Volgende thema’s komen 
in de lessenreeks aan bod: mechanica, 
elektriciteit, chemie, hout, elektronica 
en kunststof. In de clubs leren kinderen 
werken met robotica en andere inte-
ressante aspecten van techniek. Alles 
wordt uitgelegd op een manier die 
kinderen aanspreekt. Er wordt bijvoor-
beeld gewerkt met Lego Mindstorms 
robotten en ook een bedrijfsbezoek is 
inbegrepen. 
 
Aanvankelijk was het project volledig 
afhankelijk van vrijwilligers en peters 
en meters uit het bedrijfsleven. Nu steu-
nen verschillende partners het project: 
De Vlaamse Overheid, onderwijsin-
stellingen, provincies, werkgeversor-
ganisaties zoals VOKA en UNIZO en 
het bedrijfsleven dit project. VLAMEF 
onderzoekt de mogelijkheid om in 
samenwerking met enkele partners een 
Techniekclub of soortgelijk project op te 
richten. 

Technoville, een interactief computerspel

Technoville: Agentschap Ondernemen en Stichting Onderwijs & Ondernemen ma-
ken jongeren en hun ouders beter vertrouwd met technische beroepen. Met Tech-
noville, een interactief computerspel, willen zij de leerkrachten van het katholiek 
en stedelijk onderwijs ondersteunen bij het leerplan Techniek in de eerste graad. 
Concreet wil men leerlingen een duidelijk beeld geven van innovatieve technische 
beroepen. Men wil de ouders betrekken en hen een indicatie geven van de juiste 
studiekeuze voor hun kind. Met behulp van de Kolb-methode geeft Technoville 
namelijk een degelijke indicatie over de beste studie voor hun kind.  Op 1 juli 2014 werden  

de lonen in onze sector 
geïndexeerd
 
De indexatie geldt voor de schaal-
lonen en voor de reële lonen. Hierbij 
de aanpassingen: 

111.00 – Paritair Comité voor de 
metaal-, machine- en 
elektrische bouw  
Index – Vorige lonen x 1,0053

 
111.01 – Industriële metaalbewerking
 Index – Vorige lonen x 1,0053
 
111.02 – Ambachtelijke 

metaalbewerking
 Index – Vorige lonen x 1,0053
 
111.03 – Buitenmonteerders bruggen 

en metalen gebinten
 Index – Vorige lonen x 1,0053
 
209.00 – Paritair Comité voor 

de bedienden der 
metaalfabrikatennijverheid 

  Index – Vorige lonen x 1,0053
 
 

ECOCHEQUES voor 
149.04 Paritair 
Subcomité voor de 
metaalhandel 
Er werd bepaald om ecocheques voor 
het bedrag van 125 EUR toe te ken-
nen aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders. De referteperiode gaat van 
01.12.2013 tot 31.05.2014. Deeltijdsen 
pro rata. De uitbetaling gebeurt ten 
laatste op 15.06.2014. 

Actueel 
Sociaal nieuws
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Actueel - Opleiding

De Vlaamse Regering kent voor de periode van september 2014 tot en met 31 december 
2015 een subsidie van 2 miljoen euro toe aan Sirris in Brussel, voor het uitvoeren van het 
versterkte Made Different-programma. Made Different is een strategisch platform voor 
de maakindustrie en beoogt het begeleiden van de transformatie van individuele bedri-
jven en het ontwikkelen van nieuwe sectoroverschrijdende waardeketens.

Het programma  
Made Different
Vlaamse maakbedrijven omvormen tot fabrieken  
van de toekomst, wordt uitgebreid.
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bedrijven. Die transformatie is volgens de 
initiatiefnemers nodig om de toekomst 
van de maakindustrie in Vlaanderen te 
garanderen. Antwerp Management School 
heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld 
en verfijnt die nu in samenwerking met 
bedrijven van verschillende grootte uit 
diverse sectoren van de maakindustrie. 
Voor de metaalsector wordt expliciet 
de vraag gesteld aan bestuursleden van 
sectorfederatie VLAMEF wat innovatie 
betekent voor de sector.

VLAMEF-BEVrAgINg
Wat is innovatie en wat 
betekent het voor uw bedrijf?
Voor vele bestuursleden was het antwoord 
dat procesinnovatie belangrijker is dan 
productinnovatie:“innovatie is alles wat 
bijdraagt tot tijdswinst of kwaliteitswinst”. 
 
Innovatie maakt voor vele KMO’s in 
de metaalsector geen deel uit van het 
bedrijfsmodel op zich. Pol Vanhoutte, 
voorzitter van VLAMEF vat het zo samen: 
“We leren en innoveren wanneer we in de 
praktijk geconfronteerd worden met een 
probleem of door in te spelen op een vraag 
van onze klanten. KMO’s houden zich niet 
strikt vast aan een langetermijn-strategie 
en zijn daarom flexibel. Innovatie is een 
zaak van elke dag, het is geen abstract 
denkwerk of een grote plotse revolutie”. 
 
De grote uitdaging is niet alleen innovatie 
maar wel de vraag of de grote klanten 
in de regio blijven bestaan. KMO’s zijn 
meestal toeleveranciers. Pol Vanhoutte: 
“Als onze afnemers sluiten of vertrekken, 
heeft dat een ingrijpende impact voor 
KMO’s. Die mogen nog zo innovatief of 
efficiënt produceren; zonder afnemers 
werkt het niet. Zonder afzetmarkt kan 
de KMO niet overleven”. Daarom is het 
zo belangrijk dat er een goed industrieel 
beleid is op alle beslissingsniveau’s. 
De Vlaamse Overheid kan het perfecte 
kader creëren, als de federale regering de 
loonlasten niet laat dalen, zal de impact 
beperkt blijven.  

Op 16 mei werd het voorstel van Kris 
Peeters goedgekeurd om het Made 
Different-programma te verlengen en 
uit te breiden. Dit project kadert in het 
Nieuw industrieel Beleid van Vlaanderen 
in Actie en wil Vlaamse maakbedrijven 
klaarmaken en voorbereiden op de 
uitdagingen van de toekomst. Die 
uitdagingen zijn onder andere de verhuis 
van grotere productiebedrijven naar 
het buitenland en het gebrek aan goed 
geschoold technisch personeel. Op 
die manier wil men van de Vlaamse 
bedrijven efficiënte, milieuvriendelijke 
bedrijven met hoge toegevoegde waarde 
te maken. De Fabriek van de Toekomst 
gaat efficiënt om met resources als 
energie, grondstoffen en arbeid, ze werkt 
milieuvriendelijk, speelt flexibel in op 
de marktvraag en maakt producten met 
een hoge toegevoegde waarde. Men 
wil ongeveer duizend bedrijven laten 
participeren en in samenwerking met 
deze bedrijven richtlijnen opstellen die de 
concurrentiekracht en de innovatiekracht 
van de Vlaamse industrie kunnen 
verbeteren. Zo kunnen ook bedrijven 
die niet rechtstreeks deelnemen aan het 
project genieten van de kennis die wordt 
opgedaan in de loop van het programma.  
Zo heeft men momenteel al zeven 
transformaties gedefinieerd die bedrijven 
kunnen omvormen tot een Bedrijf 
van de Toekomst. Het gaat om o.a. de 
invoering van nieuwe productieprocessen 
en –technieken, simultane product- en 
productieontwikkeling, samenwerking 
tussen bedrijven in een genetwerkte 
fabriek, eco-productie, digitalisering 
en automatisering. Tegen 2020 
moeten minstens 50 bedrijven dit 
transformatieproces hebben afgerond. 

Innovatie en De Fabriek  
van de toekomst
Antwerp Management School (AMS) en 
UNIZO zijn partners in het uitwerken 
van het kader van de Fabriek van de 
Toekomst voor de KMO’s. Ze willen 
vlaamse KMO’s in de maakindustrie 
omvormen tot groenere, innovatieve 

Welke uitdagingen merkt 
u voor de KMO in de 
metaalsector?

De evoluties en de uitdagingen 
die we bij onze VLAMEF-leden 
vernemen:

•	Grotere	bedrijven	sluiten	of	gaan	
weg. De groep bedrijven aan wie 
we kunnen leveren, is de laatste  
20 jaar steeds kleiner geworden. 

•	Door	nieuwere	technologie	
bij eindklanten zijn minder 
onderhoudswerken nodig.

•	Personeel	vinden	blijft	een	
uitdaging en is de laatste jaren 
moeilijker geworden. 

•	Cashflow	moeten	we	goed	
opvolgen: sommige bedrijven 
betalen enkele dagen of weken 
na levering terwijl de KMO 
maandelijks kosten zoals bv. Het 
loon van het personeel betaalt. 

Deze problemen moeten ook 
opgelost worden. Innovatie alleen 
zal volgens vele bedrijfsleiders niet 
volstaan om de maakindustrie in 
België te houden. 
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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.

Actueel - Regelgeving

Wat is de EN1090-norm en  
wat doet VLAMEF voor de  
KMO in de metaalsector? 
Vanaf 1 juli 2014 wordt de CE-Markering 
voor lastdragende constructieonderdelen 
in aluminium, staal of inox voor de 
bouw verplicht. Deze markering, 
EN1090 genoemd, past in het kader 
van de Europese Verordening voor 
Bouwproducten en is een certificaat 
dat de productieomgeving van de 
fabrikant beoordeelt. Wie vanaf 1 juli 
nog lastdragende constructieonderdelen 
op de europese markt brengt, moet een 
dergelijk FPC-certificaat bezitten. 
VLAMEF heeft via de Europese Metaal 
Unie sinds 2011 de invoering van de norm 
met succes twee jaar kunnen uitstellen. 
De norm zou normaal vanaf juli 2012 al 
ingevoerd worden. De oorspronkelijke 
norm was helemaal niet op maat van 
KMO’s gemaakt. VLAMEF heeft via de 
Europese MetaalUnie (EMU) de norm 
zoveel mogelijk op maat van KMO’s laten 
aanpassen.

Voor wie is de norm van 
toepassing? 
De norm is verplicht voor bedrijven die 
constructieonderdelen voor de bouw 
op de markt brengen. Deze checklist 
wordt gehanteerd als leidraad door 
keuringsfirma’s om te bepalen of een 
bedrijf moet voldoen aan de norm. Het 
schema geeft een indicatie, geen sluitende 
garantie.  

CE-Markering EN-1090
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Sinds wanneer werd de norm 
bekendgemaakt?
Zodra de nieuwe norm vaste vorm kreeg 
heeft, VLAMEF bedrijven in de sector 
ingelicht over de CE-Markering voor 
lastdragende constructieonderdelen in 
aluminium, staal of inox die permanent 
in een bouwwerk worden ingezet. Via 
nieuwsbrieven en via diverse artikels in 
verschillende edities van MetaalInfo heeft 
VLAMEF zijn leden en lezers sinds 2012 
geïnformeerd over de nieuwe europese 
wetgeving. 

Indien ik meerdere ateliers heb 
op verschillende locaties, moet 
ik die dan allemaal  
laten keuren?
Het certificaat wordt per vestigingseen-
heid uitgereikt. Indien een fabrikant op 
meerdere locaties lastdragende construc-
tieonderdelen produceert, moet hij alle 
vestigingen laten keuren. Dit kan u - in-
dien mogelijk -voorkomen door slechts op 
één plaats de onderdelen voor de bouw te 
produceren. In dat geval hoeft u slechts 
één atelier te laten certificeren. 
Indien u het certificaat wil, moet u zelf 
contact opnemen met een keuringsfirma.
 
Moet ik een versie van de 
normen hebben en moet ik die 
aankopen bij het NBN?
Het is verplicht om een exemplaar van het 
normenpakket in uw bedrijf te hebben. 
De audit-instanties gaan er namelijk van-
uit dat u niet aan de norm kan voldoen als 
u de norm niet kent en u de norm niet kan 
raadplegen in geval van twijfel. Daarom 
is het essentieel om de norm aan te kopen 
om het certificaat te verkrijgen. 
 

Het is niet verplicht om de norm aan te 
kopen bij het NBN, u kan de norm ook 
via het Nederlandse normenbureau 
NEN bestellen. De terminologie is niet 
helemaal dezelfde, waardoor een aankoop 
via het NBN wel de voorkeur geniet. Zo 
gebruikt u dezelfde terminologie als uw 
klanten in Vlaanderen. 
VLAMEF onderhandelt momenteel met 
het NBN over een groepsaankoop van 
het normenpakket waardoor u van een 
korting kan genieten wanneer u via 
VLAMEF bestelt. Indien u interesse heeft, 
kan u ons bereiken via vlamef@unizo.be.

Hoe vaak gebeurt de keuring?
De keuring gebeurt volgens het principe 
1-2-3-3-3 jaar. Het eerste jaar nadat u het 
certificaat heeft ontvangen, moet u zich 
opnieuw laten keuren. Daarna mag u  
2 jaar wachten met een nieuwe audit en 
vanaf dan gebeuren de keuringen om  
de drie jaar. 
 
Dit principe verandert wel telkens er een 
ingrijpende wijziging in uw productie-
omgeving plaatsvindt of wanneer u een 
nieuwe lascoördinator aanstelt. In dat 
geval moet u zich opnieuw laten keuren 
en begint de cyclus opnieuw volgens het 
principe 1-2-3-3-3 jaar.
 
Bij de keuring zal de auditor in detail 
uw procedures en de vakkennis van uw 
lassers nagaan. De auditor zal vragen 
stellen en zal documenten opvragen. 
Het normenboek, het diploma van de 
lascoördinator, bewijzen dat u staal 
aankocht met de juiste documenten 
(zodat hij weet dat u het type staal 

in uw magazijn kan linken aan de 
aankoopdocumenten) het organigram 
van uw firma,… 

Tijdens de VLAMEF-opleiding EN1090 
hoort u in detail wat u moet doen en 
waarop u moet letten. De opleiding wordt 
in kleine groepen georganiseerd zodat 
u concrete vragen kan stellen over het 
invoeren van de norm in uw bedrijf. 

Wat met halfafgewerkte 
producten?
De markeringsplicht ligt bij de firma die 
het product op de markt brengt. Als u 
onderaannemer bent en geen certificaat 
heeft, kan u nog producten leveren 
als toeleverancier. De firma die bij u 
aankoopt, moet wel een FPC-certificaat 
hebben en moet garant staan voor de 
kwaliteit van het onderdeel dat u levert.  
In de praktijk zullen deze afnemers steeds 
meer beroep doen op onderaannemers 
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Actueel - Regelgeving

die het FPC-certificaat hebben. Dan 
vervalt hun verantwoordelijk voor 
deze onderdelen. Op termijn zal het 
risico dat ze nemen en de hogere 
verzekeringspremie die ze moeten 
betalen niet opwegen tegen een eventueel 
prijsvoordeel dat een niet-gecertificeerd 
bedrijf kan bieden. 

Wat met stagairs en  
interim-arbeiders?
Stagairs die op school geen lasdiploma 
behaalden, mogen geen lastdragende 

constructie-onderdelen vervaardigen. De 
meeste scholen zijn zich hiervan bewust 
en we verwachten dat zij in het volgende 
schooljaar hun opleidingen aanpassen. 
Lasingenieurs mogen lasproeven 
afnemen en certificaten schrijven om zelf 
hun lassers te certificeren Ook interim-
arbeiders zonder de juiste aantoonbare 
kwalificaties en diploma’s mogen geen 
constructie-onderdelen vervaardigen 
zonder certificaat dat bewijst dat ze 
voldoende kennis hebben van de vereiste 
lastechniek.  

Mijn lascoördinator heeft  
op het ogenblik van de  
keuring geen lasdiploma,  
is dat een probleem?
Als uw lascoördinator geen diploma kan 
tonen op de dag van de audit, kan deze 
bewijzen dat hij voldoende technische ken-
nis heeft. In de praktijk zal uw coördinator 
niet slagen zonder dat hij de opleiding 
gevolgd heeft en zal u geen FPC-Certificaat 
ontvangen. Ingeschreven zijn in een cursus 
lascoördinator is voor de meeste Nobo’s 
geen voldoende bewijs van bekwaamheid. 
In dit geval zal uw coördinator ook een 
praktische test van bekwaamheid moeten 
afleggen. Tot op heden, is het niemand 
gelukt om die kennis te bewijzen zonder 
het diploma te hebben.

Na aandringen van VLAMEF zal het 
VCL in het najaar extra cursussen 
organiseren. Meer informatie 
hierover vindt u op www.v-c-l.be 

Hoe kan ik een FPC-certificaat 
bekomen en waar kan ik 
opleidingen volgen?
Wie wil voldoen aan de nieuwe 
wetgeving moet zijn productie-
omgeving laten keuren door een 
erkende keuringsfirma. Sinds begin 2014 
heeft VLAMEF begeleidingstrajecten 
georganiseerd zodat bedrijven zich 
kunnen voorbereiden op deze audit. Vier 
trajecten	(2	in	Geel	en	2	in	Roeselare)	zijn	
afgerond of bijna afgerond.

Vanaf september organiseert  
VLAMEF in samenwerking met  
2 experten opnieuw begeleidings-
trajecten	via	avondsessies	in	Geel	en	
in Roeselare. Wie deze sessies wil 
volgen, mag contact opnemen via 
vlamef@unizo.be. 

 

EN 1090: rechtzetting
 
In het vorige nummer schreven we dat de Nederlandse Koninklijke Metaalunie 
en KIWA bepaalden dat niet voor alle staal een 2.2. certificaat nodig was. Dat is 
niet het geval, de norm bepaalt dat u voor alle staal dat u gebruikt voor de bouw 
een 2.2. ofwel een 3.1. certificaat nodig heeft. 
 
Deze 2.2 certificaten zijn geen specifieke testen op dat specifieke staalproduct. Bij 
een 3.1. certificaat worden de testen wel gedaan op dat specifieke stalen product 
waarbij het geleverd wordt: de breuktaaiheid,… zijn getest op dat stalen onder-
deel. De bedoeling van het 2.2. certificaat is om te vermijden dat eender welke 
staalsoort uit eender welke productieomgeving zomaar kan gebruik worden als 
lastdragend onderdeel in een bouwwerk. De Europese Commissie wil zijn bur-
gers beschermen en legt hiervoor minimale kwaliteitseisen op. Het 2.2. certificaat 
vereist dat de producent van het staal aan kwaliteitseisen voldoet en zijn bedrijf 
laat certificeren voor het produceren van staal voor bouwwerken.  
Als handelaar mag u nog staal leveren zonder het 2.2. certificaat maar dit staal 
mag vanaf 1 juli 2014 niet meer gebruikt worden voor lastdragende constructie-
onderdelen in de bouw. 
 
Vakorganisaties als InfoSteel wijzen wel op de beperkte meerwaarde van het 2.2. 
certificaat en bepleiten een kleine uitbreiding van de Declaration of Performance-
attesten (DoP-attesten). Zij stellen voor om deze attesten uit te breiden met de 
samenstelling van het staal in voldoende nauwkeurigheid. Dit is een voorstel dat 
nog voorgelegd moet worden. Tot nader order geldt wat in de EN1090-2 norm 
staat onder punt 5.2 over identificatie, inspectie en traceerbaarheid. Daar staat 
duidelijk dat het verplicht is om 2.2. of 3.1. certificaten te hebben voor het staal in 
uw bedrijf. U kan dit attest best vragen bij de levering van het staal. 
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Actueel

InfoSteel lanceert EN1090-databank

Sinds begin juli moeten lastdragende 
metalen constructie-onderdelen voor 
de bouw die op de Europese markt 
gebracht worden, voorzien zijn van een 
CE-markering. Om die markering te 
mogen aanbrengen, moeten bedrijven 

zich laten certificeren door een erkende 
keuringsfirma. Deze bedrijven bekomen 
dan een FPC-certificaat,in een welbe-
paalde uitvoeringsklasse, en kunnen 
dan metalen onderdelen leveren voor de 
bouw. Wanneer u met onderaannemers 
werkt, bent u verantwoordelijk voor hun 
werk tenzij deze onderaannemer zelf 
dat FPC-certificaat heeft. Om te weten of 
uw onderaannemer dat certificaat heeft, 
heeft Infosteel een publieke databank met 
FPC-gecertificeerde bedrijven opgesteld. 
Daar ziet u meteen met welke bedrijven u 
zaken kan doen. Deze lijst is een indicatie. 
Infosteel vraagt elk bedrijf om een kopie 
van het certificaat op te sturen zodat 
Infosteel dit bedrijf kan opnemen in de 
databank. 

Contact
koen.michielsen@infosteel.be. 

Nieuwe opleidingen 
Lascoördinator bij VCL

In het kader van de CE-markering en de 
norm EN 1090 zijn er veel vragen met 
betrekking tot de lascertificaten en de 
opleiding voor lascoördinator. Het Vervol-
makingscentrum voor lassers (VCL) en het 
B.I.L. organiseren de opleiding Responsi-
ble Welding Coordinator basic level.
Gedurende	10	lesdagen	behandelt	deze	
cursus de minimaal vereiste basiskennis 
voor een lascoördinator en bekroont dit 
met een Europees erkend diploma RWC-B.
Dit vormt bij een EN 1090-audit, een 
afdoend bewijs van vakkennis voor een 
bedrijf dat werken uitvoert in EXC 2, 
met constructiestaal tot het type S355 en 

roestvast staal tot een materiaaldikte van 
maximum van 25 mm. 

De opleiding vindt plaats  
in de regio:
•	Brussel: vanaf 16 oktober 2014
•	Limburg: vanaf 20 november 2014

Voor meer informatie en inschrij-
ven, kan u terecht op 
www.v-c-l.be of info@v-c-l.be

Deze lijst zal ook gebruikt worden door 
bouwfirma’s die voor hun metalen con-
structieonderdelen beroep moeten doen 
op gecertificeerde leveranciers.  
Het is daarom interessant dat u na het 
behalen van uw FPC-certificaat een kopie 
daarvan bezorgt aan koen.michielsen@
infosteel.be. Infosteel-bedrijfsleden 
worden gratis opgenomen, voor andere 
bedrijven is er een kleine jaarlijkse onkos-
tenvergoeding.  
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Thermisch verzinken zal alleen  
maar belangrijker worden

GALVA POWER

Bedrijf in de kijker
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Van advies bij het ontwerp tot 
de levering: galva Power helpt 
u bij alle stappen in het proces
Twee van hun belangrijkste troeven zijn 
dat maatwerk en hun one-stop-shop 
aanpak.	Galva	Power	levert	prestaties	
met een duidelijke toegevoegde waarde 
en biedt de klanten die dat wensen 
een volledige op maat toegesneden 
dienstverlening. Het bedrijf kan ver gaan 
in het begeleiden van haar klanten: vanaf 
het ontwerpen tot de levering. Jean-Louis 
Goderniaux,	sales	&	marketing	manager,	
legt uit dat zijn bedrijf verschillende 
klanten geholpen heeft bij het ontwerp 
van bepaalde onderdelen: “Het ontwerp 
is vaak bepalend voor de eindkwaliteit. 
Daarom staan we iedereen bij die dat 
wenst. Wij werken van A tot ZINQ®, 
van het ontwerpen tot aan het leveren 
op de gewenste plaats. We hebben 
DesignZINQ® ontwikkeld, een tool die 
onze klanten helpt bij het ontwerp. In 
Abu Dhabi hebben we op die manier 
elementen van een watercoaster mee 
ontworpen zodat er geen vervorming 
optreedt tijdens het verzinken”. Klanten 
verwachten steeds meer flexibiliteit en 
het	is	de	sterkte	van	Galva	Power	om	
aan die eisen te kunnen voldoen en mee 
te werken aan oplossingen.

gewapend voor de toekomst
Innovaties spelen dan ook een grote 
rol in het succes van de onderneming. 
Galva	Power	heeft	een	aparte	R&D	
afdeling in Dendermonde waar 
technieken en bedrijfsprocessen continu 
worden verbeterd. Daarnaast krijgt 
ze nieuwe oplossingen en technieken 
aangereikt via Fontaine Technologies, 
het knowledge center van de groep. 
Jean-Louis	Goderniaux	benadrukt	
het belang ervan: “Wij zijn steeds op 
zoek naar betere technieken of nieuwe 
processen. Zo blijven we voor op de 

concurrentie want de markt is hard. Met 
een beter product en onze service op 
maat van de klant, hebben we een groot 
voordeel.”

Gemotiveerde	en	goed	opgeleide	
mensen zijn een van de kernstrategieën 
van de groep. “Er bestaan geen 
opleidingen voor verzinkers, we leiden 
onze mensen zelf op. Een doordacht 
competentiemanagementsysteem en 
investeren in veilige productieprocessen 
zorgen ervoor dat onze mensen hier 
graag werken. Daarnaast is er ruimte 
voor persoonlijke groei: wij zijn 
een familiebedrijf dat traditionele 
gezinswaarden en persoonlijk contact 
belangrijk vindt”. 

De vestigingen zelf hebben elk hun 
eigen competenties en specialisaties. 
In Antwerpen staat een van de langste 
verzinkingsbaden uit Europa. De 
rolbruggen kunnen materialen tot 
20 ton heffen. In Houthalen staat een 
van de breedste verzinkingsbaden uit 
Europa.	Gent	is	vooral	gespecialiseerd	
in handelstaal en Overpelt in 
serieproducten. Overpelt galvaniseert 
o.a. hekwerken voor Heras uit 
Nederland. Ieper en Charleroi zijn 
kleinere productiecentra maar zijn 
strategisch goed gelegen. Zo kan men 
vanuit Ieper, essentieel voor West en 
Oost Vlaanderen, gemakkelijk een stuk 
van de noordfranse markt bedienen 
en is Charleroi ideaal als uitvalsbasis 
in	Wallonië.	Jean-Louis	Goderniaux	
verklaart waarom: “We hebben veel 
centra op korte afstand van elkaar omdat 
transport een belangrijke factor is in 
onze branche. Het kost geld en kan voor 
bepaalde onderdelen aanleiding geven 
tot beschadiging. We zorgen ervoor dat 
onze	klanten	altijd	een	Galva	Power	
divisie vinden in hun nabijheid.”

Thermisch verzinken zal alleen  
maar belangrijker worden

Met zes vestigingen in België en twee divisies in Nederland is Galva Power het 
toonaangevende bedrijf voor thermisch verzinken en duplex systemen in de Benelux. 
Het bedrijf werkt volgens de normen ISO 1461 en ISO 14713. Galva Power is ook 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 en nu EN1090 gecertificeerd. De onderneming maakt 
deel uit van de Fontaine Holdings van Lars Baumgürtel. Galva Power profiteert van 
die overkoepelende structuur die overal in Europa opereert. De groep heeft enkele 
topkwaliteitsmerken geregistreerd: duroZINQ®, colorZINQ® en microZINQ®, stuk voor 
stuk oplossingen waarbij de Q staat voor quality. Ze werken steeds op maat en vraag 
van de klant, van de grootste projecten tot de kleinste opdrachten. 
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Aandacht voor de wensen van 
de klant: “weten met wie je 
zaken doet, is essentieel”
Omdat ze zelf de waarde van KMO’s 
erkennen, werken ze graag voor en met 
KMO’s, zo organiseren ze speciale lunches 
en infomomenten voor hen. Jean-Louis 
Goderniaux:	“KMO’s	vragen	flexibiliteit	of	
advies bij het ontwerpen van onderdelen. 
Onze mensen doen er alles aan om hen 
dan te helpen”. Een belangrijk deel van 
hun orderboek komt echter van grotere 
projecten of grotere bedrijven. Zo werken 
ze samen met BMW voor de productie 
van suspensiehouders in microZINQ®. 
Baltimore Aircoil dat warmtewisselaars 
produceert, is een grote klant. De buizen 
voor deze warmtewisselaars mogen 
enkel aan de buitenkant verzinkt worden 
en	Galva	Power	heeft	hiervoor	een	
eigen procedé ontwikkeld. Verder heeft 
Galva	Power	aan	vele	unieke	projecten	
meegewerkt zoals de loopbrug van Breux. 
Ze hebben voor dit project speciale brede 
kaders ontworpen om vervorming te 
vermijden. Dit bewijst dat ze meedenken 
met	de	klanten.	Voor	het	station	Gent	
St-Pieters	verzinkte	Galva	Power	zware	
kolommen.	Galva	Power	was	het	enige	
bedrijf dat dit project kon voltooien. Jean-
Louis	Goderniaux:	“We	zijn	als	bedrijf	in	
staat om grote projecten aan te kunnen. 
Alleen speelt ook hier concurrentie 
uit lageloonlanden zoals Oost-Europa, 
Portugal, Spanje en China. De lonen daar 
zijn zo laag dat het soms opweegt tegen 
de kosten en de risico’s van het transport 
om ginder de te verzinken producten te 
fabriceren. En als de producten zo ver 
gefabriceerd worden dan worden zij ook 
daar verzinkt. Als je de milieu-impact 
meerekent, krijg je een ander verhaal 
natuurlijk.”

Patenten en nieuwe technieken 
Fontaine Holdings bezit enkele patenten 
die moeilijk na te bouwen zijn. Hun 
nieuwste product, microZINQ®, is bijna 
onmogelijk te imiteren. Het biedt veel 
voordelen ten opzichte van traditionele 
technieken: “Het heeft een dunnere 
zinklaag die uiterst sterk is en het is 
ideaal voor veel toepassingen, zeker die 
waar gewicht van belang is. Alleen voor 
projecten die aan de ISO1461 moeten 
voldoen kan microZINQ® nog niet 

Bedrijf in de kijker

De EN 1090- norm en ISO-standaarden over veiligheid, 
energie en milieu

Galva	Power	investeert	om	te	voldoen	aan	nieuwe	normeringen	of	evoluties	om	
hun klanten te helpen. Bij de EN 1090-norm is traceerbaarheid uiterst belangrijk. 
Via	ZINQ-tags,	een	tag	&	track-systeem	met	barcodes,	dat	Galva	Power	op	het	
metaal kan bevestigen, kunnen ondernemingen goed opvolgen waar het metaal 
in kwestie zich bevindt in hun productieproces. De klant hoeft alleen de code te 
scannen, het systeem doet de rest en monitort de onderdelen via de barcode van 
de tag.
 
Galva	Power	heeft	bovendien	een	EN	1090-certificaat	gekregen	als	een	van	de	
eerste verzinkerijen in Europa. Alle divisies in België en Nederland zijn gecer-
tificeerd. Het bedrijf heeft dit bewust gedaan omdat ze toeleveranciers zijn van 
klanten die moeten kunnen bewijzen dat ze hun proces onder controle hebben 
en	het	verzinken	maakt	deel	uit	van	dit	proces.	Jean-Louis	Goderniaux:	“	Het	is	
voor onze klanten veel eenvoudiger en zonder risico om een onderaannemer te 
hebben die EN 1090 gecertificeerd is. Omdat we onze werkwijze en processen 
voordien al goed opvolgden en controleerden, was het niet zo’n grote wijziging. 
We sparen nu tijd en geld voor onze klanten omdat wij in orde zijn met de 
nieuwe norm”. Meer info: www.zinqen1090.com

Galva	Power	hecht	veel	waarde	aan	goede	werkwijze	en	heeft	daarom	verschil-
lende certificaten behaald. Ze zijn onder andere ISO-9001, ISO-14001 (milieu) en 
ISO-50001 (energie) gecertificeerd. Veiligheid, energie en milieu zullen alleen 
maar belangrijker worden volgens het management en daarom zijn dit bouw-
stenen	van	hun	strategie.	Galva	Power	is	dus	klaar	voor	de	toekomst.	Ze	merken	
nu al in andere Europese lidstaten zoals Nederland dat offertes toegekend 
worden niet alleen op basis van de prijs maar ook op basis van milieu-impact of 
veiligheid. Wie minder voldoet aan de milieueisen maakt minder kans om de 
offerte te scoren. Dit gaat uiteraard over grote contracten en daarom is het ook 
uit economisch oogpunt interessant om in orde te zijn. Ze verwachten dat dit op 
korte termijn ook in België zal veranderen. Zeker de Vlaamse overheden zullen 
dit als criterium meenemen in hun beslissingen. 
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worden ingezet”. Het is wel ideaal voor 
wagens: BMW zal het gebruiken omdat 
het lichter en beter is voor hun toepassing 
dan klassieke verzinkingsprocédés. 
Fontaine Holdings is de enige fabrikant 
ter wereld die onderdelen op die manier 
kan verzinken in één dip. De groep 
heeft voldoende patenten om dit te 
beschermen. 

Een andere vernieuwing is hun systeem 
voor het herstellen van beschadigde 
onderdelen. ZINQfix is een zuivere 
zinklaminaat op een speciale klevende 
laag, een matrix van nano zinkpigmenten, 
die gemakkelijk aan te brengen is en 
die de beste bescherming tegen roest 
biedt.	Galva	Power	heeft	ook	ZINQfree	
ontwikkeld, een tape die men op de delen 
kleeft die niet verzinkt mogen worden. De 
traditionelen middelen werkten niet goed 
genoeg zodat ze dit systeem bedachten.  

Duurzaamheid als strategie
Thermisch verzinken is de 
milieuvriendelijkste corrosiebescherming. 
“ Verder proberen we zoveel mogelijk 
op milieu te letten en nemen we 
grondstof reducerende maatregelen zoals 
zinkverbruik reductie en vangen we hete 
lucht opnieuw op. De recuperatie van 
hete gassen betekent dat wij grondstoffen 
sparen en milieu sparen en minder 
C02 uitstoten. De stroom is van 100% 
hernieuwbare oorsprong en we zoeken 
via onze R&D afdeling in Dendermonde 

steeds naar nieuwe oplossingen. We 
hebben ons waterverbruik daardoor 
kunnen reduceren. 

Dit doen we niet alleen omdat we 
geloven in respect voor het milieu en 
de grondstoffen. We zijn er ook van 
overtuigd dat dit op lange termijn de 
enige, de beste en de meest rendabele 
manier is.“

Daarom	heeft	Galva	Power	de	trofee 
“Duurzaam Management in Limburg” 
gewonnen. Dit is een prestigieuze 
onderscheiding van Trends en BDO. Niet 
alleen door huidige inspanningen maar 
ook omdat ze duidelijke inspanningen 
leveren om te blijven verbeteren, werden 
ze geprezen door de vakjury. 

Promotie en beurzen
Jean-Louis	Goderniaux:	“Onze	deelname	
aan MNE 2014 vonden we zeer geslaagd. 
Promotie voeren wij vooral via events 
of zogenaamde learning lunches om het 
thermisch verzinken bekend te maken 
en de mogelijkheden uit te leggen”. 
Onlangs organiseerde het bedrijf een 
middagopleiding over het verzinken van 
kolommen in stallen. Op 29 maart was er 
een succesvolle ZINQ® Manufacture Day 
in Ieper en in Charlerloi met presentaties 
over de nieuwe praktijkrichtlijnen rond 
poeder en natlak op zink.  
 
Lidmaatschap van vakorganisaties 

vinden ze belangrijker dan klassieke 
promotie via media. Zo leggen ze 
informele contacten en volgen ze wat 
er leeft binnen de sector en kunnen ze 
daarop inspelen. Ze zijn daarom lid van 
onder andere VLAMEF, VOM, ZinkInfo, 
Infosteel, Agoria. 
 
De	toekomst	ziet	Jean-Louis	Goderniaux	
positief	tegemoet:	“Galva	Power	is	goed	
gewapend dankzij haar inspanningen in 
innovatie, duurzaamheid, flexibiliteit en 
kwaliteit. Er zijn veel groeimogelijkheden 
voor verzinken. In de bouw lijkt het me 
logisch dat men staal voor in beton zal 
verzinken om corrosie te voorkomen. 
Betonrot kan men zo vermijden. 
Verzinken is ook de milieuvriendelijkste 
methode om staal te beschermen tegen 
corrosie. Dat aspect zal alleen maar 
belangrijker worden”.  

Meer info over producten en  
diensten	van	Galva	Power	vindt	u	 
via www.galvapower.be  .

Jean-Louis Goderniaux: “KMO’s vragen flexibili-
teit of advies bij het ontwerpen van onderdelen. 
Onze mensen doen er alles aan om hen dan te 
helpen”.

De loopbrug van Breux: mee ontwikkeld en gegalvaniseerd door Galva Power.
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Euroskills: Belgische kandidaat ambieert top 3 
plaats op Euroskills-competitie  

Euroskills zijn de Europese kampioenschappen voor technische beroepen. 
Honderden jonge deelnemers nemen het in verschillende vakgebieden tegen elkaar 
op. Na Rotterdam, Lissabon en Spa vindt de volgende editie begin oktober plaats in 
Lille (Frankrijk). 

Het onderdeel lassen is een van de vele 
disciplines die aan bod komen. De lassers 
dienen hun vak uitermate compleet te 
beheersen. Zo zullen er proeven gelast 
worden in alle gangbare processen op 
zowel metaal, inox als aluminium. 
Ngco Tuong Tran zal België vertegen-
woordigen in Lille. Na uitgebreide prese-
lecties bleek hij de meest geschikte kan-
didaat. Tran is een 22-jarige jongen van 
Vietnamese origine. Samen met zijn vader 
verhuisde hij enkele jaren geleden naar 
België. Tran: “Via mijn neef, die werkte in 

een grote fabriek, kwam ik in aanraking 
met lassen. Toen ik naar België verhuisde, 
wou ik graag op school iets studeren in 
die richting. Momenteel volg ik deeltijds 
onderwijs waarbij ik twee dagen naar 
school ga en lessen Frans volg. Daarnaast 
krijg ik de kans om drie dagen per week 
te lassen bij TD Williamson in Nijvel.” 
Hij volgt momenteel een intensieve 
opleiding van 13 weken bij VCL om zich 
optimaal voor te bereiden op de wed-
strijd. Zijn persoonlijke begeleider daar 
is Raf Colle, zelf laureaat Worldskills in 

Canada 1999 waar hij een knappe vijfde 
plaats behaalde. Sindsdien heeft nog geen 
enkele Belgische lasser beter gedaan. 
Hij ziet een mooie toekomst voor Tran. 
“Het is ongelooflijk hoeveel progressie 
die jongen maakt op zo’n korte tijd. Hij 
last nog maar drie jaar maar haalt zeker 
het niveau van leeftijdsgenoten die al 
dubbel zo lang aan het werk zijn. Con-
centratie, motivatie en leergierigheid zijn 
Tran’s voornaamste troeven.” Ook voor 
het eindresultaat in Lille heeft instruc-
teur Raf Colle goede hoop op een mooie 
afloop. “Ik durf gerust zeggen dat ik hem 
bij de eerste drie zie eindigen.” Tran zelf 
blijft erg rustig en bescheiden: “Het feit 
dat ik mag deelnemen aan zo’n prestigi-
euze competitie betekent al heel veel voor 
mij. Niet alleen de instructeurs maar ook 
de andere aanwezige bedrijfscursisten 
bij VCL zijn een inspiratie voor mij. Het 
belangrijkste is dat ik tijdens de voorbe-
reiding zoveel mogelijk ervaring opdoe 
die later in de bedrijfswereld nog van pas 
komt. Door die expertise hoop ik in de 
nabije toekomst bij een bedrijf aan de slag 
te kunnen waar ik niet steeds hetzelfde 
stuk moet lassen maar waar er voldoende 
variatie en uitdaging aan te pas komt.” 

De belevenissen en resultaten van 
Tran in Lille kan je op de voet 
volgen via de website van VCL 
www.v-c-l.be 

Passie voor metaal

Het team vlnr: Georges Dhen (Project manager Lincoln electric), Ngoc Tuong Tran, Raf Colle (instructeur 
VCL), Luc Lagneaux (Expert Skills Belgium).
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Nieuws van bedrijven

Bij de overname van de afdeling 
gereedschapsstaal had Wim Claesens, 
algemeen directeur van ThyssenKrupp 
Christon, tot doel deze afdeling volledig 
te vernieuwen. 

Hij verklaart tevreden dat hij geslaagd 
is in de opdracht en dat de vestiging 
nu beschikt over een hal die helemaal 
ingericht is met ‘state-of-the-art’ 
machines.	Gezien	de	toename	van	de	
orders en de steeds grotere vraag naar 
Just In Time Delivery, hebben we onlangs 
de investering in een extra machine 
afgerond. Wim Claesens:” Met de 
aankoop van deze machine verhogen we 
onze capaciteit, wat ons moet toelaten de 
doorlooptijden te reduceren en flexibeler 
in te spelen op de vraag van de klanten.” 

Voor de aanschaf van de extra 
zaagmachine heeft ThyssenKrupp 
Christon gekozen voor de nieuwe 
Behringer HBE 411 Dynamic 
bandzaagautomaat. Met een 
zaagcapaciteit tot ø 410 mm/ £ 510 x 410 
mm voorzien ze hiermee in de brede 
vraag van matrijzenbouwers en klanten 
uit de verspanende industrie. 

Bijkomend voordeel van de 
nieuwe Behringer is het minimaal 
materiaalverlies door de zaagsnede 
van slechts 1,3mm en de verbeterde 
zaagkwaliteit door de optimale stabiliteit 
en trillingsdemping. Zo vermindert niet 
alleen de benodigde hoeveelheid aan 
materiaal, maar ook de nabewerking en 
de daarmee gepaard gaande arbeids- en 
gereedschapskosten. 

“Toekomstgericht meedenken met 

ThyssenKrupp Christon breidt zaagcapaciteit uit 

Het team van de vestiging Weverslaan bij de nieuwe Behringer HBE411 Dynamic bandzaagautomaat.

onze klanten vinden we heel belangrijk 
want door onze efficiënte productiehal 
te combineren met een uitgebreid 
assortiment slagen we erin onze klanten 
gereedschapsstaal te beleveren op het 
gewenste moment in de gevraagde 

Meer informatie: 
Sara Petrens, Email: sara.petrens@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-christon.be

afmeting. Op die manier genieten 
onze klanten niet alleen van een 
prijsvoordeel, ze hoeven ook minder te 
investeren in hun eigen voorraad.” aldus 
Paul Van den Berg, product manager 
gereedschapsstaal. 
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Dit initiatief wordt gesteund door de 
Europese Commissie, Interreg IVB, 
Agentschap Ondernemen, Vlaanderen-in-Actie.

Nieuws van bedrijven

ECO-Laserfact draait op volle toeren 

De wereldwijde evoluties waarmee 
Europese KMO-bedrijven te maken 
krijgen, creëren directe noden bij deze 
bedrijven zoals het produceren van 
goederen die voldoen aan de hoog-
ste technologische standaarden, aan 
de laagste kostprijs en met beperkte 
milieu-impact. 

Om bij te dragen aan het beantwoorden 
van deze noden hebben een aantal Euro-
pese kennispartners (instituten, universi-
teiten en bedrijvenclusters) een initiatief 
gelanceerd om KMO-bedrijven in de 
regio Noordwest-Europa te ondersteunen 
bij het opzetten van laser-ondersteunde 
materiaalbewerkingen. Multitel is de co-
ordinator van het initiatief. Van Vlaamse 
zijde is VITO betrokken partij. 

Het initiatief - dat begon in mei 2012 - 
draagt de naam ECO-Laserfact en wordt 
gesteund door het Interreg IVB NWE-pro-
gramma van de EU en door verschillende 
regionale financierende overheden zoals 
Vlaanderen-in-Actie (ViA) en Agentschap 
Ondernemen (AO). 

Kennisinstellingen
Het doel is het vereenvoudigen van ken-
nisoverdracht vanuit kennisinstellingen 
naar KMO-bedrijven op het gebied van 
milieuvriendelijke en kostenefficiënte 
laserprocessen voor het bewerken van 
materialen. Door het samenbrengen van 
de kennispartners wordt een kritische 

massa bereikt die moet toelaten onderne-
merschap te stimuleren en de overdracht 
van innovatieve processen en producten 
naar de industrie te stimuleren. 
De expertise van de kenniscentra omvat 
onder meer het ontwerp en prototype-
bouw van fiberlasers, micro- en nano-
bewerkingen van materialen, functio-
nalisatie van oppervlakken, additive 
manufacturing en verbinden van materi-
alen. Elk van de partners bezit specifieke 
kennis over bepaalde aspecten van deze 
lasertechnologieën.

De initiatieven
De overdracht van kennis wordt gegaran-
deerd door een aantal initiatieven zoals 
workshops, demonstraties, opleidingen, 
bedrijfsbezoeken, aanwezigheid op beur-
zen en publicaties. Zo zullen een aantal 
relevante demonstratieprojecten uitge-
werkt worden binnen ECO-Laserfact, 
zoals het verbinden van metaal-plastic 
combinaties en het 3D-opbouwen van 
componenten. De resultaten van deze 
projecten zijn vrij toegankelijk op de 
website. Naast de technologische aspecten 
wordt er ook een Europese marktanalyse 
gepresenteerd, samengesteld door EPIC. 
ECO-Laserfact geeft gratis haalbaar-
heidsstudies aan KMO-bedrijven in de 
regio Noord-West EuropaBinnen het 
ECO-Laserfact-project hebben kleine en 
middelgrote bedrijven gratis toegang tot 
de infrastructuur van de deelnemende 
partners in het project voor het uitvoeren 

van een gratis haalbaarheidsstudie rond 
laserbewerken (laser textureren, precisie-
bewerken, selectief ableren, micro-lassen, 
additive manufacturing, enz.). Deze haal-
baarheidsstudies omvatten typisch 1-3 
dagen waarbij de bedrijven de innovatie-
ve laserprocessen aftoetsen aan hun eigen 
industriële noden. Zowel technologische 
als economische factoren worden hierbij 
beschouwd. 

Haalbaarheidsstudies 
Momenteel lopen er binnen het project al 
zo’n 18 haalbaarheidsstudies, vaak met 
transnationaal karakter, aangezien de ge-
interesseerde KMO-bedrijven niet enkel 
toegang hebben tot de instituten uit hun 
regio, maar ook tot de installaties van alle 
partners in het project. 

Interesse?
Bedrijven die interesse hebben in zo’n 
haalbaarheidsstudie kunnen zich op de 
website van het consortium registreren 
(www.ecolaserfact.eu). Confidentialiteit 
van de aanvraag wordt (indien gewenst) 
gegarandeerd. 

Meer info: 
filip.motmans@vito.be 
www.ecolaserfact.eu
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Het West-Vlaamse Boucherie, 
producent van machines voor de 
borstelindustrie en van gietvormen 
voor consumentenproducten en 
medische toepassingen, fuseert met de 
Italiaanse sectorgenoot Borghi. Door 
een wederzijdse intrede in kapitaal 
ontstaat een nieuwe grote speler in de 
nichemarkt. 

Boucherie is wereldwijd één van 
de marktleiders in de bouw van 
machines voor de productie van 
tandenborstels. Daarnaast maakt het 
ook machines voor haarborstels en 
borstels voor huishoudelijk gebruik, 
en gespecialiseerde matrijzen voor 

Machinebouwer Boucherie fuseert met  
Italiaanse sectorgenoot aBorghi

diverse sectoren. Borghi is een Italiaanse 
producent van borstelmachines met focus 
op borstels voor industriële toepassingen 
en huishoudelijk gebruik. 

Bart Boucherie legt uit waarom de fusie 
zinvol is: “We stelden beiden vast dat in 
onze relatief mature markt niet alleen een 
sterke Europese concurrentie speelt, maar 
ook heel wat nieuwe spelers uit het Verre 
Oosten opduiken. En eigenlijk waren we 
het eens dat het weinig zinvol is om als 
Europese speler alles verder te dupliceren 
en elk alleen te investeren in innovatie en 
marketing.

De	nieuwe	Boucherie-Borghi	Group	

wordt gevormd door een gelijkwaardige 
instap van beide partners in elkaars 
kapitaal, telkens voor 50 procent. De 
vestigingen in Izegem en het Noord-
Italiaanse Castelfranco Emilia blijven 
behouden, en ook voor het personeel 
verandert er niets. 

Een strategisch onderzoekscentrum voor de 
maakindustrie (SOC) wordt opgericht in Lommel
Drie Vlaamse onderzoekscentra 
(Flanders’ DRIVE, Flanders Mechat-
ronic Technology Center en Flanders 
Synergy werken hiervoor samen 
met de vijf Vlaamse universiteiten. 
Lommel wordt de hoofdzetel van het 
onderzoekscentrum maar het centrum 
heeft daarnaast ook vestigingen bij de 
vijf universiteiten en in Diepenbeek en 
Leuven. Het nieuwe centrum zal nauw 

samen met Vlaamse topbedrijven en 
wil nieuwe technieken en processen 
ontwikkelen en testen. Het doel is om 
KMO’s en bedrijven te helpen bij het 
ontwikkelen van nieuwe producten 
met hoge toegevoegde waarde. Het 
aanbod is ruim: het centrum wil 
onder andere helpen bij werkplaats- of 
procesinnovatie, bij het onderzoek 
naar Additive Manufacturing of bij 

het ontwerpen van energiezuinige 
of intelligente machines. Het project 
kadert in het Strategisch Actieplan 
voor Limburg in het Kwadraat (SALK) 
en wordt gesteund door Vlaamse 
overheid, het Europees Fonds voor Re-
gionale Ontwikkeling en het Pact voor 
competitiviteit en werkgelegenheid. 
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Nieuws van bedrijven

Deelname MTMS 2015 in Brussels ExpO
Van 25 tot 27 maart 2015 wordt de 
maakindustrie uit de Benelux, te Brus-
sels Expo, uitgenodigd op een Europese 
beursprimeur: The Materials Transfor-
mation and Machining Show – MTMS 
2015 (opvolger van Metapro).

MTMS 2015 te Brussels Expo wordt de 
eerste technologiebeurs voor de transfor-
matie en bewerking van alle industriële 
materialen zoals metaal, kunststof, com-
posieten en hybride componenten.
Om een dynamische start te geven aan 
dit nieuwe luik hebben de organisatoren 
van MTMS 2015 en VLAMEF, de Vlaamse 
Metaalfederatie voor de KMO, de handen 
in elkaar geslagen en kunnen we een Sub-
contracting Village, powered by VLAMEF 
aanbieden. De voorgemonteerde collec-

tieve standruimte waar alle lidbedrijven 
actief in de metaalsector kunnen aanwe-
zig zijn gedurende de 3 beursdagen De 
Subcontracting Village biedt ruimte aan 
leden van VLAMEF.
Exposanten op deze Subcontracting Vil-
lage genieten van een stand voorzien van 
meubilair, stroom, verlichting, tapijt en 
extra ontvangstruimte in de collectieve 
loungebar waar exposanten, congresgan-
gers en klanten ontvangen worden. Deze 
stands worden gegroepeerd in Paleis 5 

van Brussels Expo.
De ruimte is beperkt en de aanvraagfor-
mulieren worden behandeld in volgorde 
van ontvangst waarna u een bevestiging 
krijgt. De organisatoren van MTMS en 
VLAMEF staan garant voor een geslaagde 
commerciële deelname aan dit unieke 
initiatief. 

Het deelnameformulier voor MTMS 2015 vindt u hier: 
http://www.vlamef.be/images/files/contract_mtms2015_vlamef_nl.pdf 
of vraag uw deelnameformulier aan het secretariaat via vlamef@unizo.be

Staalverbruik stijgt  
in West-Europa
Uit cijfers van de World Steel Associ-
ation blijkt dat de wereldwijde vraag 
(bij 65 gemeten landen) gestegen is 
met 2,2% ten opzichte van mei 2013. 
In West-Europa gaat het om een 
stijging van 2,7 %. De stijging komt 
vooral door een grotere vraag uit de 
automobiel- en de bouwsector. De 
Europese staalfederatie EUROFER 
merkt in zijn rapport eveneens een 
stijging en ze verwacht een positieve 
groei voor 2014 en 2015. 

Meer info
www.worldsteel.org/dms/inter-
netDocumentList/press-release-
downloads/2018/2014-05-Producti-
on-Figures/document/2014-05%20
Production%20Figures.pdf

Bert Maes is marketingmanager bij Haas 
Automation Europe en legt uit dat Haas 
Automation Europe dit doet omdat de 
daling van het aantal leerlingen in het 
technisch onderwijs hen zorgen baart. 
De beurzen zijn bedoeld om leerlingen 
te stimuleren en mogen gebruikt wor-
den om kosten te dekken die niet op 
een andere manier vergoed worden. Ze 
worden vooral toegekend aan leerlin-
gen in scholen die het probleem van de 
mismatch tussen onderwijs en de noden 
van de industrie aanpakken. Het totale 
bedrag van de beurs bedraagt 200.000€ 

die verdeeld wordt over 1.720 studenten. 
In België kregen leerlingen uit vijf scholen 
een beurs. Zij konden de cheques ophalen 
op het hoofdkantoor van Haas Automa-
tion in Zaventem en kregen een rond-
leiding met demonstraties van speciale 
CNC-technieken op het bedrijf.  

Meer info
www.haascnc.com 

Gene HAAS Foundation  
geeft beurzen aan studenten in  
CNC-technieken van Europese scholen
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De Materials Research Cluster Gent

Een belangrijke stimulans voor onderzoek  
en ontwikkeling in Vlaanderen
De Materials Research Cluster Gent 
is een samenwerking tussen acht 
onderzoeks- en kenniscentra die 
apparatuur en vakkennis delen.  
Op die manier zijn er meer dan 200 
werknemers onder één dak gehuisvest 
op het Technologiepark van de 
Universiteit Gent. 

Ze focussen op metaal en op onderzoek 
en ontwikkeling. De voornaamste 
voordelen van de cluster zijn dat 
machines en apparaten beter benut 
worden en dat klanten hier één 

aanspreekpunt hebben. Zij komen met 
hun vraag naar een contactpersoon van 
de cluster en binnen de cluster wordt dan 
verder intern naar antwoorden gezocht. 
Johan Dedeene van Clusta benadrukt het 
belang van deze samenwerking: “Elke 
partner binnen de cluster heeft zijn eigen 
expertise en door dat te bundelen, krijg je 
betere resultaten”. 
De bedoeling is om wereldspelers aan 
te trekken zodat zij hun onderzoek in 
Vlaanderen doen. Anderzijds wil men 
onderzoek ook behapbaar maken voor 
KMO’s. Sommige partners zoals Clusta, 

BIL en Sirris tellen vooral KMO’s onder 
hun leden, terwijl andere partners zoals 
OCAS, CRM en Flamac veeleer grote 
bedrijven tot hun klanten mogen rekenen.
Johan Dedeene van Clusta legt uit 
hoe het werkt: “de KMO kan bij ons 
terecht met een bepaalde vraag. Wij 
zijn het aanspreekpunt voor de KMO 
en zullen de klant helpen door de juiste 
contactpersonen binnen de cluster aan te 
spreken”
De groep bestaat ruim twee jaar en kan 
nu al goede resultaten voorleggen. 

Cibo Schuurtechnieken, een 
toeleverancier en producent van 
schuur-, slijp- en polijstmaterialen met 
48 medewerkers uit Tildonk heeft op 
drie juni de HR prijs voor duurzaam 
personeelsbeleid ontvangen. 

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de 
Leuvense Kamer van Koophandel. Zij wil 
hiermee bedrijven stimuleren en belonen 
die een duurzaam personeelsbeleid 
verankeren in hun bedrijfsvisie. Dit 
jaar werd bijzonder gelet op hoe 
een personeelsbeleid kan bijdragen 
aan Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Opmerkelijk is 
dat een KMO met beperkte middelen 

CIBO Schuurtechnieken wint HR prijs  
voor duurzaam personeelsbeleid

erin slaagt om dit zo uitgebreid uit te 
voeren. De jury was onder de indruk 
en prees de inzet van het management. 
De open-deur politiek, de aandacht 
voor de wensen van de werknemers 
en de vlakke hiërarchie werden 
beloond. Verder hebben ze oog voor de 
multiculturele samenleving en werven 
ze regelmatig mensen uit de sociale 
economie aan. Ze werken daarvoor 
mee aan het project USE Leuven, een 
samenwerkingsverband van drie 
Leuvense Sociale Economiebedrijven en 
vijf regionale werkgevers dat wil zorgen 
voor een doorstroming van werknemers 
uit de sociale economie naar reguliere 
economie. 

MALEX ontwikkelt 
een revolutionaire 
lasmachine
MALEX, een KMO uit Char-
leroi, ontwikkelde een lasma-
chine die het gebruik van lasers 
en de klassieke weerstands-
lastechniek combineert. Een 
technologische demonstrator, 
de HybWeldCut gedoopt, werd 
ontworpen in samenwerking 
met het Waalse onderzoeks-
centrum voor assemblage en 
materiaalcontrole CEWAC. 
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Marine packing: een geïntegreerde dienst  
voor veilig transport over zee

READYBOX® start in september 
2014 samen met VAN MOER RAIL en 
EXPORTPACK een nieuwe dienst om 
veilig transport over zee te leveren.  
Maritieme verpakking is specialis-
tenwerk, EXPORTPACK heeft deze 
ervaring en beschikt sinds 15 jaar over 
de SEI-erkenning .  
 
READYBOX® is bekend bij de indus-
trie als producent van vouwkisten op 
maat.  Robert Vermetten zaakvoerder 
van Readybox®: “De voordelen van een 
kist SEI 4C te verpakken zijn onvoldo-
ende bekend. Nochtans is het uiterst 
veilig en het heeft het voordeel dat u als 

verscheper niet van nalatigheid beschul-
digd wordt door de verzekeraar indien er 
toch schade optreedt. In Europa stijgt de 
vraag naar SEI gekeurde verpakkingen 
en daarom zijn wij gelukkig dat we deze 
service kunnen aanbieden met ervaren 
partners ”. 
Naast het verpakken moeten ook 
markeringen aangebracht worden en 
pak- en laadlijsten opgesteld worden. 
Hiervoor steunen ze op de expertise van 
TPL in projectmatige zendingen. Robert 
Vermetten: “We zijn ervan overtuigd dat 
Marine Packing een geïntegreerde dienst 
is met grote toegevoegde waarde voor de 
industrie ”. 

Meer informatie: 
www.READYBOX.be 
www.TPL.be  

Contact: 
sales@readybox.be

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

OpRECHTE DANK AAN ONZE STEUNENDE BEDRIJVEN
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!
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Laspartners Zeeland &
Laspartners BVBA

Verkoop
Verhuur

Reparatie
Service

...uw partner in las- en snijtechniek

www.laspartners.com

Hughersluys 29
4536 HM Terneuzen
Telefoon: 0115 – 615777
Telefax: 0115 – 615888
zeeland@laspartners.com
bvba@laspartners.com

in plaats van roest

PERMANENT. CONFIDENCE.PERMANENT. CONFIDENCE.PERMANENT. CONFIDENCE.

De onderscheidende kenmerken van thermisch 

verzinken met duroZINQ® zijn een hoge 

productkwaliteit qua design en functionaliteit en een 

buitengewoon lange levensduur. duroZINQ® gaat een 

leven lang mee en beschermt staal duurzaam én veilig 

tegen corrosie. 

Galva Power

Galva Power Ieper 

Industrieterrein Ieperleekanaal

Rozendaalstraat 23

B-8900 Ieper

T +32 (0)57 206 505

F +32 (0)57 219 004

ieper@galvapower.comwww.galvapower.com

©
 S

er
g

e 
B

ri
so

n



36  metaalinfo • 8/2014

Invent Media, Belgitrans 
vzw en Fimop vzw 
organiseren het 
netwerkevent INE 

INE is een netwerkevent voor indus-
triële automatisering in de Brabanthal 
in Leuven. Het thema is ‘Face to face 
with automation’ en het event is be-
doeld voor managers en directieleden 
van industriële productiebedrijven. 
Ongeveer 80 partners nemen deel op 
donderdag 18 september. 
 
In vijf moderne en sfeervolle mood-
boxen onthalen standhouders hun 
relaties en prospecten. Karl Dhaveloose: 
“In dit event gaat het om persoonlijk 
contact. Hier voeren managers oriënte-
rende gesprekken. Het is geen directe 
en traditionele verkoopsbeurs. Het is 
vooral een platform waarop je ontdekt 
welke opportuniteiten of partnerships 
er zijn.“ 

Meer informatie over deze beurs 
vindt u op www.eurofinish.be.

Op 10 en 11 juni 2015 organiseert VOM, 
de Belgische vereniging voor opper-
vlaktetechnieken van materialen, de 
11de editie van de vakbeurs Eurofinish. 

De beurs combineert de gekende beurs 
over oppervlaktebehandeling met een 
speciaal lounge waar netwerken tussen 
ondernemers mogelijk is. Elke bezoe-
ker is VIP en krijgt gerichte informatie 
over surface engineering, geniet van 
free catering, netwerkmogelijkheden en 
professionele seminaries in een gezellige 
en uitnodigende omgeving. 
 
De nieuwste coatingtechnieken vindt 
op Eurofinish. U vindt er onder andere 
nieuwe materialen, duurzame dek-
lagen en productietechnieken. Het is 
een unieke gelegenheid om kennis en 

Eurofinish 2015
Connecting professionals around Surface Engeneering

ervaring uit te wisselen met specialisten 
in hun vakgebied. 
 
Veel bedrijven hebben zich al 
geregistreerd als deelnemer. Wil u ook 
deelnemen, dan kan u mevrouw Ria van 
den Bogaert contacteren via  
ria@eurofinish.be.  

Meer info: 
http://www.sirris.be/agendaItem.aspx?id=18310&LangType=2067

Masterclass ‘Design for Additive Manufacturing’ via Sirris
Additive manufacturing (AM) heeft 
zijn plaats veroverd in het moderne in-
dustriële landschap: voor de bouw van 
prototypes en steeds meer voor toepas-
singen in functionele onderdelen wordt 
gewerkt met AM. 

Overschakelen op AM doe je niet zomaar. 
Een succesvolle toepassing start bij een 
ontwerp gemaakt voor de techniek. Tij-

dens deze masterclass verwerft u kennis 
en inzicht om onderdelen te ontwerpen 
specifiek voor AM, zodat ook u alle aan 
AM gerelateerde voordelen ten volle kunt 
benutten. De voertaal van de opleiding is 
Engels. 

Masterclass
De masterclass wordt georganiseerd op 
30/09, 1/10 en 23/10 2014 en geeft onder 
andere een overzicht van 15 AM-technie-
ken met al hun voor- en nadelen, prakti-
sche richtlijnen voor ontwerp en een kijk 
op een bedrijfsspecifieke case. 

Beurzen, opleidingen en evenementen
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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 7,199

Mei 4.955 5.891 6.783 7.332 6.373 7.216 7.431 7.461 7,198 7,191

Juni 4.981 5.903 6.774 7.477 6.396 7.015 7.460 7.386 7,161 7,196

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 145,00 145,06

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)
9,75470 €

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)
10,4990€

93,58%

1-01-’14 (<10 arbeiders) 91,73%

1-02-’14 (10 of meer arbeiders)
10,4990 €

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 2,25

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

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

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

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

Juli 4,50 4,50 5,25 6,50 6,50 3,25 3,25 3,50 3,25 2,50 1,90

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



Wat doet  
Vlamef voor u?

VLAMEF is aangesloten bij de grootste interprofes-

sionele belangenbehartiger voor de KMO, namelijk 

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. Op die 

manier biedt VLAMEF in één geïntegreerd lidmaat-

schap ook alle ledenvoordelen van UNIZO aan.

✔	 Volledig UNIZO-lidmaatschap: Geniet van alle diensten en 
privileges verbonden aan het UNIZO-lidmaatschap.

✔	 Dienstverlening: metaalondernemers advi   seren, cor rect 
en betrouwbaar eerstelijnsadvies via vlamef@unizo.be;

✔	 Informatie: abonnement op UNIZO Metaalcontact, de e-mail- 
service en informatie via de website www.vlamef.be;

✔	 Abonnement op het vakblad Metaal Info;

✔	 Permanente vorming: hen opleidingen aanbieden die de 
know-how van hun medewerkers op het hoogste niveau 
houden. 

✔	 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, …

✔	 VLAMEF-Metaalbarometer

En aan welke prijs doet vlamef dit?
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.). U kunt het bedrag storten op rekening nummer  
426-3158141-90 van VLAMEF, Willebroekkaai 31, 1000 
Brussel (IBAN: BE34 4263 1581 4190 - BIC: KREDBEBB).

Voor de betaling van het lidmaatschap kan u ook het over -
schrijvingsformulier gebruiken dat bij deze editie van Me-
taal Info is bijgevoegd.

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.
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 STAAL EN METALEN 

NBN EN ISO 8492 Metalen - Buizen - Pletproef (ISO 8492:2013)

NBN EN ISO 8496 Metalen - Buizen - Trekproef aan ringen (ISO 
8496:2013)

NBN EN 10204 NL Producten van metaal - Soorten keuringsdocu-
menten

NBN EN ISO 8494 Metalen - Buizen - Flensproef (ISO 8494:2013)

NBN EN 10049 Meting van de gemiddelde ruwheid Ra en van 
het aantal pieken RPc op metallische platte pro-
ducten

NBN EN ISO 8495 Metalen - Buizen - Ringopwijdproef (ISO 
8495:2013)

NBN EN ISO 20482 Metallische materialen - Plaat en band - Indeuk-
proef volgens Erichsen (ISO 20482:2013)

NBN EN ISO 5579 Niet-destructief onderzoek - Radiografisch on-
derzoek van metalen met gebruik van film en 
röntgen- en gammastraling - Basisregels (ISO 
5579:2013)

 LASTECHNIEK & SMEEDWERK 1/2

NBN EN 1011-1 NL Lassen - Aanbevelingen voor het lassen van me-
talen - Deel 1: Algemene leidraad voor booglas-
sen

NBN EN ISO 17637 NL Niet-destructief onderzoek van lassen - Visueel 
onderzoek van gesmeltlaste verbindingen (ISO 
17637:2003)

NBN EN ISO 3834-2 NL Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - 
Deel 2 : Uitgebreide kwaliteitseisen (ISO 3834-
2:2005)

NBN EN ISO 3834-3 NL Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen 
- Deel 3: Standaard kwaliteitseisen (ISO 3834-
3:2005)

NBN EN ISO 3834-4 NL Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen - 
Deel 4 : Elementaire kwaliteitseisen (ISO 3834-
4:2005)

NBN EN 1011-2 NL Lassen - Aanbevelingen voor het lassen van me-
talen - Deel 2 : Booglassen van ferritische staal-
soorten

De volgende normen, geregistreerd tussen 11 decem-
ber 2013 en 31 juli 2014 door het Belgisch Instituut 
voor Normalisatie, zijn een selectie op basis van hun 
belang voor bepaalde metaalverwerkende en -bewer-
kende bedrijven. De normnummers dienen voorafge-
gaan te worden door het letterwoord “NBN”. Onder-
staande 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.

Registratie en publicatie technische normen

Registratie en normen
De nieuwe NEN bundel 18:2013 is uit!

NEN-bundel 18 bevat de belangrijkste Nederlandse, 
Europese en internationale normen voor het lassen 
van metalen. Het zwaartepunt ligt op de normen voor 
kwaliteitsborging, kwalificatie van lassers en goedkeu-
ring van lasmethoden. Ook bevat deze bundel normen 
voor solderen en aanverwante processen. De bundel is 
een handig naslagwerk voor de gebruiker. Daarnaast 
is deze uitgave een nuttig hulpmiddel voor degenen 
die een opleiding of cursus op lasgebied volgen. Zeer 
specialistische normen of normen die slechts door een 
beperkt aantal gebruikers worden toegepast, zoals 
normen voor toevoegmaterialen en lasapparatuur, zijn 
niet in deze bundel opgenomen. 

Normaanpassingen ten opzichte van 
vorige uitgave (2009):
NEN-EN 1011-1:2009(nl) vervangt NEN-EN 1011-1: 2002

NEN-EN-ISO 14732:2013(en vervangt NEN-EN 1418:1998

ISO/FDIS 2553 vervangt NEN-ISO 2553:1994

NEN-EN-ISO 4063:2010(en) vervangt  
NEN-EN-ISO 4063:2000

NEN-EN-ISO 6947:2011(en) vervangt  
NEN-EN-ISO 6947:1997

NEN-EN-ISO 9606-1:2013(en) vervangt NEN-EN 287-1:2011

NEN-EN-ISO 9692-1:2013 (en) vervangt  
NEN-EN-ISO 9692-1:2004

NPR-CEN-ISO/TR 15608:2013(en) vervangt  
NPR-CEN-ISO/TR 15608:2005

NEN-EN-ISO 14731:2006(nl) vertaald  
NEN-EN-ISO 14731:2006 en

NEN-EN-ISO 15614-1/A2:2012(en) NIEUW

Bestel nu via vlamef@unizo.be! 
Normale prijs bedraagt € 299. 
Speciale prijs voor VLAMEF-leden: € 270  
(excl. 6 % BTW en verzendingskosten).  

VLAMEF LEDENVOOrDEEL EN 1090
•	EN	1090-1,	EN	1090-2:	Staalconstructies	.	 

De normale prijs bedraagt € 213.  
VLAMEF-ledenprijs: € 192 (excl. 21 % BTW)

•	EN	1090-1,	EN	1090-3:	Aluminiumconstructies	.	 
De normale prijs bedraagt € 173.  
VLAMEF-ledenprijs: € 156 (excl. 21 % BTW)

Contacteer vlamef@unizo.be om de norm te bestellen
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NBN EN ISO 15607 NL Het beschrijven en goedkeuren van lasme-
thoden voor metalen - Algemene regels (ISO 
15607:2003)

NBN EN ISO 15611 NL Het beschrijven en goedkeuren van lasmetho-
den voor metalen - Goedkeuring op basis van 
opgedane laservaring (ISO 15611:2003)

NBN EN ISO 15613 NL Beschrijven en goedkeuren van lasprocedures 
voor metalen - Goedkeuring op basis van een 
lasproef voor aanvang van de productie (ISO 
15613:2004)

 LASTECHNIEK & SMEEDWERK 2/2

NBN EN ISO 3834-1 NL Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen 
- Deel 1: Criteria voor de selectie van het ge-
schikte niveau van kwaliteitseisen (ISO 3834-
1:2005)

NBN EN ISO 14554-1 Kwaliteitseisen voor lassen - Weerstandlas-
sen van metalen - Deel 1: Uitgebreide kwali-
teitseisen (ISO 14554-1:2013)

NBN EN ISO 14554-2 Kwaliteitseisen voor lassen - Weerstandlas-
sen van metalen - Deel 2: Elementaire kwa-
liteitseisen (ISO 14554-2:2013)

NBN EN ISO 15610 NL Het beschrijven en goedkeuren van lasme-
thoden voor metalen - Goedkeuring op ba-
sis van beproefde lastoevoegmaterialen (ISO 
15610:2003)

NBN EN ISO 15612 NL Het beschrijven en goedkeuren van lasmetho-
den voor metalen - Goedkeuring op basis van 
een standaardlasmethode (ISO 15612:2004)

NBN EN ISO 15614-1 NL Het beschrijven en goedkeuren van lasme-
thoden voor metalen - Lasmethodebeproe-
ving - Deel 1: Boog- en autogeenlassen van 
staal en booglassen van nikkel en nikkellege-
ringen (ISO 15614-1:2004)

NBN EN ISO 15614-2 NL Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden 
voor metalen - Lasmethodebeproeving - Deel 
2: Booglassen van aluminium en zijn legerin-
gen (ISO 15614-2:2005)(+ AC:2009)

NBN EN ISO 5826 Weerstandlasapparatuur - Transformatoren 
- Algemene specificaties toepasbaar op alle 
transformatoren (ISO 5826:2014)

 POORTEN, RAMEN EN DEUREN

NBN EN ISO 1179-2 Leidingverbindingen voor hydraulische en 
pneumatische systemen en algemene toe-
passingen - Poorten en inschroefnippels 
voorzien van schroefdraad volgens ISO 228-
1 voor gebruik met een elastomeer of een 
metaal-op-metaal poortafdichting - Deel 2: 
Inschroefnippels voor hoge druk (reeks S) en 
lage druk (reeks L) met een elastomeer poort-
afdichting (type E)(ISO 1179-2:2013)

NBN EN ISO 1179-1 Leidingverbindingen voor hydraulische en 
pneumatische systemen en algemene toe-
passingen - Poorten en inschroefnippels 
voorzien van schroefdraad volgens ISO 228-
1 voor gebruik met een elastomeer of een 
metaal-op-metaal poortafdichting - Deel 1: 
Schroefdraadpoorten (ISO 1179-1:2013)

NBN EN 13120+A1 Binnenzonwering - Prestatie-eisen, inclusief 
veiligheid

 ALUMINIUM

NBN EN ISO 15614-2 NL Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden 
voor metalen - Lasmethodebeproeving - Deel 
2: Booglassen van aluminium en zijn legerin-
gen (ISO 15614-2:2005)(+ AC:2009)

NBN EN 60317-0-3/A1 Specificaties voor bepaalde soorten wikkel-
draad - Deel 0-3: Algemene eisen - Gelakt 
rond aluminiumdraad

NBN EN ISO 10042 NL Lassen - Booglasverbindingen in aluminium 
en aluminiumlegeringen - Kwaliteitsniveaus 
voor onvolkomenheden (ISO 10042:2005) 
(+AC:2006)

 OPPERVLAKTEBEHANDELING

NBN EN ISO 8407 Corrosie van metalen en legeringen - Verwij-
dering van corrosieproducten van corrosie-
proefstukken (ISO 8407:2009)

NBN EN ISO 22068 Gesinterde metallieke spuitgietmaterialen - 
Specificaties (ISO 22068:2012)

 MACHINES 
 Leidingen, fittings, tankbouw & procesapparatuur

NBN EN ISO 11960 Aardolie- en aardgasindustrie - Stalen buizen 
voor gebruik als bekledings- of productiebui-
zen van putten (ISO 11960:2014)

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
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ferroMetAlen   februari 2014 Maart 2014 April 2014  Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014

Vormgietijzer (ingevoerd, vertrek Brussel) o.w. 227 - 229 1004,00 974,00 940 958 963 945

profielstaal

Categorie 1

Courant staal Ae 235A (nBn 21.101)  o.w. 217 1654,00 1629,00 1609,00 1607 1615 1615

kwaliteitsstaal Ae 235C volgens nBn 21.101 1654,00 1629,00 1609,00 1607 1615 1615

kwaliteitsstaal Ae 355d (nBn 21.101) o.w. 210 1723,00 1697,00 1677,00 1675 1683 1683

Categorie 2b 1-2-3

Courant staal Ae 235 A volgens nBn 21.101 1728,00 1702,00 1682,00 1680 1688 1688

kwaliteitsstaal Ae 235 C volgens nBn 21.101 1728,00 1702,00 1682,00 1680 1688 1688

kwaliteitsstaal Ae 355 d volgens nBn 21.101 1790,00 1763,00 1742,00 1740 1749 1749

Staafstaal

Courant staal kwaliteit Ae 235 A o.w. 219 1472,00 1457,00 1441,00 1437 1441 1441

Andere kwaliteiten Ae 355 C, Ae 355 d o.w. 211 1592,00 1576,00 1559,00 1554 1559 1559

Betonijzer

effectieve prijs af fabriek voor 25 ton o.w. 218 729,90 720,03 711,25 718,36 701,43 693,36

effectieve prijs, extra gewogen, 
Ø 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm o.w. 224 995,55 985,68 976,90 984,01 967,08 959,01

Referteprijzen

Metaalprijzen

Materialen en grondstoffen

De prijs van ijzererts zit bijvoorbeeld 
in een neerwaartse spiraal en is sinds 1 
januari met 29,5% gedaald. Doordat vele 
landen en bedrijven fors investeerden in 
ontginning van ijzererts wegen het over-
aanbod en de grote voorraden op dit mo-
ment zwaar op de prijs. De toename van 
de vraag in Europa (+6,3%) en China (+ 
5%) en de stijging van de mondiale staal-
productie compenseren het overaanbod 
niet. Sinds 2014 daalt de prijs hierdoor. 
Ook de prijzen van warmgewalst staal 
dalen door deze ontwikkeling. Verschil-
lende analisten verwachten wel dat de 
prijsdaling het gevolg is van een overreac-
tie en ze verwachten lichte correcties naar 
boven. De prijzen zullen wel een langere 
tijd onder druk blijven staan en analisten 
verwachten geen grote stijgingen in de 
nabije toekomst. 
Ook de koperprijs is in het eerste kwartaal 

van 2014 gedaald met 8,6%. Hier ver-
wachten analisten wel een stabilisering 
of zelfs een lichte stijging van de prijs 
wegens de afgenomen voorraden op 
wereldvlak en de goede vooruitzichten 
van de wereldeconomie. De volatiliteit 
van de prijs neemt wel toe wegens een 
onderzoek naar fraude met koper in 
China. 
 Voor aluminium (+4,1%) en zink (+2,8%) 
zijn de prijzen al licht gestegen sinds 
begin 2014 en is de consensus van de 
markt dat de prijzen stabiel blijven. Bij 
aluminium zijn de risico’s nog steeds de 
overcapaciteit en de grote voorraden. 
Van de zinkprijs wordt een grotere stij-
ging verwacht omdat hier de voorraden 
iets sterker afnemen. 
De nikkelprijs is het eerste kwartaal van 
2014 wel fors gestegen met ruim 30%. 
Nikkel is voor onze sector belangrijk 

omdat het onder meer wordt gebruikt bij 
de productie van roestvast staal. De stij-
gende nikkelprijs is daarom minder goed 
nieuws. De reden voor de stijging is onder 
andere het Indonesische uitvoerverbod. 
Dit heeft vooral speculanten aangezet 
om in te zetten op de nikkelprijs. Op dit 
moment is er weinig schaarste en zou de 
prijs kunnen dalen. Omdat Rusland een 
belangrijke nikkelproducent is, kan een 
escalatie van het conflict in Oekraïne en 
de dreiging van sancties tegen Rusland 
wel leiden tot een nieuwe speculatiegolf. 

Bron: ABN AMRO, Reuters, De Tijd. 

Gezien het herstel van de wereldeconomie en de toename van de vraag naar 
industriële grondstoffen kan men een stijging van deze grondstoffenprijzen 
verwachten. Dit is momenteel nog niet het geval: de prijzen gaan niet 
eenduidig hoger. De stijging van sommige grondstoffen komt deels door 
grondstoffenspeculatie en door een structureel overaanbod van sommige 
grondstoffen.
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ferroMetAlen   februari 2014 Maart 2014 April 2014  Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014

dikke platen

Courant staal A 320 o.w. 220 1640,00 1615,00 1615,00 1612 1610 1608

kwaliteitsstaal Ae 235A  ex-o.w. 215 1644,00 1619,00 1619,00 1616 1614 1612

kwaliteitsstaal Ae 355d o.w. 212 1698,00 1673,00 1673,00 1670 1668 1666

Halfdikke platen

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

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

koudgewalste dunne platen

Dikte 0,50 mm 1099,00 1099,00 1099,00 1096 1093 1090

dikte 1 mm o.w. 205 1061,00 1061,00 1061,00 1058 1055 1052

Dikte 2 mm 1059,00 1059,00 1059,00 1056 1053 1050

warmgewalste dunne platen

Courant staal A 320 dikte 1,50 mm o.w. 221 1419,00 1422,00 1409,00 1391 1387 1383

Courant staal A 320 dikte 2 mm o.w. 222 1392,00 1395,00 1382,00 1364 1360 1356

Courant staal A 320 dikte 2,75 mm o.w. 223 1391,00 1394,00 1381,00 1363 1359 1355

kwaliteitsstaal Ae 235A 1,5 mm dik 1427,00 1430,00 1417,00 1399 1395 1391

kwaliteitsstaal Ae 235A 2 mm dik 1400,00 1403,00 1390,00 1372 1368 1364

kwaliteitsstaal Ae 235A 2,75mm dik 1400,00 1403,00 1390,00 1372 1368 1364

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

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

1002,00 1012,00 980,00 956 975 938

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

gerichte korrels/verlies in w/kg 0,97; 0,3 mm dik, kwaliteit 
M5x-30 2408,00 2408,00 2408,00 2451 2451 2451

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

Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven: prijs per kg. 
(prijzen van belangrijkste duitse en franse leveranciers) 5,08 5,14 5,22 5,38 5,62 5,83

Plaatijzer (staalplaten), koudgewalst 1 tot 1,2 mm volgens 
de norm AISI 304: prijs Agoria/CnC per kg 5,00 5,06 5,14 5,29 5,53 5,73

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 3,828

Mei 4.495 Mei 4.034 Mei 3.915 Mei 4,002

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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Thermisch verzinken zal alleen 

maar belangrijker worden
Bedrijf in de kijker: GALVA POWER
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non-ferroMetAlen februari 2014 Maart 2014 April 2014  Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014

zink

ruw zink per kg. (notering london Metal exchange omgerekend). 1,528 1,523 1,45742 1,4701 1,5001 1,5961

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

3,70 3,84 3,76 3,820 3,830 3,950

prijzen voor verkoop van groothandelaars, excl. btw. 2,85 2,96 2,90 2,950 2,960 3,050

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 2,290 2,290 2,340

ruw aluminium 1,269 1,240 1,232 1,31014 1,27357 1,34965

Andere non-ferro Metalen

lood (prijs openbare werken maand vooraf) per kg.  o.w. 259 1,579 1,545 1,488 1,51014 1,52693 1,54740

koperdraad per kg
op 20/01/14: 

6,24103
op 20/02/14: 

6,07267
op 20/03/14: 

5,5060
op 22/04/14: 

5.62779
op 20/5/14: 

5.88262
op 20/06/14: 

5.81830

elektrolytisch koper (notering lMe)  o.w. 260 5,482 5,356 4,93438 4,93973 5,12694 5,12141

nikkel (prijs per kg maand vooraf) 10,345 10,392 11,329 12,578 13,991 13,664

ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 470,23 490,17 482,29 458,780 453,180 467,880

goud in blokken 999,6 % (prijs per kg. maand vooraf) 29.364,57 30.567,42 31.086,73 30240,420 30.169.46 30255,620

kunStStoffen & CoMpoSIeten (per kg) februari 2014 Maart 2014 April 2014  Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014

pVC (polyvinylchloride)  o.w. 672 1.304 1.301 1,297 1,293 1,297 1,307

pe/ld polyethyleen - lage densiteit o.w. 673 2.173 2.112 2,082 2,088 2,084 2,094

pe/Hd polyethyleen - hoge densiteit  o.w. 674 1.983 1.949 1,931 1,912 1,910 1,902

pp/polypropyleen 1.450 1.457 1,447 1,466 1,476 1,495

up/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars o.w. 671 2.864 2.864 2,864 2,855 2,829 2,829

Buizen in pVC 1.291 1.287 1,281 1,276 1,280 1,289

Buizen in pe/ld 1.999 1.957 1,922 1,916 1,914 1,920

Buizen in pe/Hd (nieuwe basis) (oude basisprijs + 4 %) o.w. 675 2.166 2.131 2,110 2,091 2,087 2,085

gasolie (min. 2000 l. afname), per l. (2000 ppm) o.w 550 0,6920 0,6919 0,676 0,6769 0,6815 0,6865

diesel wegvervoer  o.w. 549ter 1,198 1,2 1,186 1,1908 1,1883 1,1956

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.

Referteprijzen

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





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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