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Geachte Collega, 
 
 
Het einde van het jaar is in zicht. Bij VLAMEF wordt dan terug gestart met de nieuwe 
ledencampagne. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om als één blok naar 
buiten te komen. Alle ondernemers in de metaalsector hebben het recht om op degelijke wijze 
verdedigd te worden. Wij proberen ons steentje alvast bij te dragen. 

In deze nieuwsbrief worden een aantal ledenvoordelen in de kijker gezet. We hopen dat deze u 
alvast kunnen overtuigen om lid te worden. Wenst u een nader gesprek ? Aarzel niet om een 
mailtje te sturen, zodat we een korte teams-vergadering kunnen organiseren waarin we de werking 
van VLAMEF toelichten. 

Tot binnenkort ! 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Johan VAN BOSCH 
Algemeen Secretaris 
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Bestel nu de Coronapremie bij Monizze en kies voor 100% gebruiksgemak! 
Eerder hebben de sociale partners binnen de paritaire comités 111 en 209 een sociaal akkoord afgesloten. 

in beide paritaire comités is er een coronapremie afgesproken, deze bedraagt 300 euro per werknemer, te 
verhogen met een variabel deel tot 200 euro per werknemer, afhankelijk van de bruto-marge van het boekjaar 
2020 in vergelijking met 2018-2019. Deze moet betaald worden aan de werknemers, en dit voor 31/12/2021. 
Het is een netto-premie. 

Indien u deze premie niet betaald in 2021, dan zal deze moeten worden betaald als netto-loon, waardoor de 
loonkost x 3 wordt. 

Bereid u daarop voor ! Geniet van het ledenvoordeel dat wij voor u onderhandeld hebben.  

VLAMEF-leden genieten, boven op de competitieve voorwaarden van Monizze, ook exclusieve 
voorwaarden op de Coronapremie! 



 Een vaste én duurzame prijszetting  

 Géén wachtlijn of keuzemenu bij contactname  

 Een volledige ontzorging voor de zaakvoeder en/of HR-afdeling incl. het contact met uw sociaal 
secretariaat  

 Meer voordelen voor de werknemers door de innovatieve APP. Neem hier gerust een kijkje  

 Een aanpak op maat van de Belgische KMO  

 De garantie op een uitgebreid aanvaardingsnetwerk  

Nog enkele bijkomende voordelen die we onderhandeld hebben voor 2021: 

 de eerste Monizze kaart per werknemer is GRATIS  

 overige eenmalige kosten zijn eveneens GRATIS  

 
Nog geen lid van VLAMEF ? Aarzel niet om het lidgeld te betalen ! U heeft het direct terugverdiend. Klik hier 
voor meer informatie. 

 

 

 

 

BIL|NIL Lassymposium 2021 

 

 

De inschrijvingen voor het BIL|NIL Lassymposium editie 2021 zijn geopend! 
Dit lasevent bij uitstek dat doorgaat op woensdag 17 en donderdag 18 november te Antwerp 
Expo biedt u een rijkgevuld programma rond lastechnische ontwikkelingen én de 
mogelijkheid tot interessante ontmoetingen. U bent van harte uitgenodigd. 

Het programma 2021 richt zich op deze 4 thematische sessies: 
  

 

 

 

17/11 AM - Lasautomatisatie 

 

 

17/11 PM - 3D printen en 
innovatieve lasprocessen 

 

  

 

 

 

18/11 AM - Schade en Corrosie 

 

 

18/11 PM - Normen / NDO 
 

  

 

 

Benieuwd? Bekijk dan zeker het gedetailleerde Symposiumprogramma! 
 

BIL|NIL Symposiumprogramma 2021 

 

  

 

https://cdn.flxml.eu/lt-2176674832-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e
https://cdn.flxml.eu/lt-2176674834-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e
https://cdn.flxml.eu/lt-2176674834-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e
https://cdn.flxml.eu/lt-2176674830-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e


 

 

 

Covid Safe Ticket 

We proberen onze activiteiten zo veilig als mogelijk te organiseren, en tegelijk willen we 
uw deelname zo aangenaam mogelijk maken. Daarom kiezen we er voor (zelfs al is dit 
momenteel nog geen opgelegde overheidsmaatregel) om voor het BIL|NIL Lassymposium 
het Covid Safe Ticket toe te passen. Daartoe zullen we u dus bij het onthaal vragen naar 
uw app of geprinte code, en die controleren. Tijdens de activiteit hoeft u dan geen 
mondmasker te dragen of 1,5m afstand te houden (voelt u zich daar comfortabeler bij, dan 
kan u daar voor uzelf wel voor kiezen uiteraard). In elk geval zullen eventuele bijkomende 
regels die door de overheid worden opgelegd van toepassing zijn. 

Bezoekers uit Nederland dienen hun Europese QR-code mee te brengen.  
Er worden geen sneltesten ter plaatse voorzien. 

 

  

 

Ik neem deel! 

 

  

 

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij lassymposium@bil-ibs.be 
  

 
 

 

  

 
 

 

 

 

Journée du Métal 

“De beurzen voelden weer als vroeger. Je merkt aan alles en iedereen dat we face to face 
ontmoetingen hebben gemist” De afgelopen weken vonden de eerste vakbeurzen opnieuw plaats 
in België en Nederland en de reacties waren enorm positief. 
 
Als bedrijf werkzaam in de metaalsector, bieden we u voor het eerst in België een Franstalige 
beurs aan: Journée du Métal.  
Het bundelt al uw Franstalige metaal-contacten op één enkele beursdag: donderdag 2 juni 2022 
in Namur Expo.  
 
Door de enorme interesse van de metaalmarkt, breiden we het grondplan uit: 92% van de 
beschikbare beursstanden werd ondertussen gereserveerd! 

Bekijk hier de exposanten 

 

Drie voordelen voor u samengevat: 

1. Op donderdag 2 juni 2022 opent dit ééndagsevent dat volledig gericht is op de Franstalige markt 
voor het lassen en snijden, draaien, frezen en plooien van metalen, voor- en nabewerking, 3D 
printing en metaal-toeleveranciers…. Uw deelname is kort, krachtig en super eenvoudig dankzij 

onze all-in formule met open standen, exposantencatering en smart badges om eenvoudig digitaal 
leads te verzamelen.  

2. Er zijn verschillende standen voor een deelname voor ieders budget. Wees er snel bij want reeds 
92% van de beschikbare standplaatsen is ingenomen.  

3. U krijgt als exposant op één dag dag verschillende bezoekersdoelgroepen voor de metaalsector 
te zien die bij het uitvoeren van hun opdrachten kennis, producten en innovaties nodig hebben die 

geleverd worden door een combinatie van onze exposanten.  

4.  

 

 

Vraag me vandaag nog uw offerte en maak van 2 juni 2022 uw Franstalige sales- & contactmoment.  
 

https://cdn.flxml.eu/lt-2176674828-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e
mailto:%20lassymposium@bil-ibs.be
https://cdn.flxml.eu/lt-2176674820-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e
https://cdn.flxml.eu/lt-2176674824-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e
https://cdn.flxml.eu/lt-2176674818-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e


 

 

Vraag hier het actuele grondplan 

   

Bekijk de exposanten hier 

     

 

 

Steven Duytschaever 

Account Manager 
steven.duytschaever@easyfairs.com 

T +32 (0)3 280 53 49  
 

 
Contacteer mij 

  

 

 

  

 
   

Journée du Métal 
2 - 6 - 2022 
Namur Expo 

 

   

  
 

 

 

 

Word lid van VLAMEF 

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. Bedrijven en ondernemers, actief in 

metallurgie, metaalbewerking, metaalverwerking en machinebouw kunnen bij VLAMEF terecht, evenals de 

toeleveranciers.  

VLAMEF BIEDT U 

 Netwerking: kom in contact met andere ondernemers  

 Informatie: via de digitale nieuwsbrief “VLAMEF-Metaalcontact” en via www.vlamef.be  

 Abonnement op het driemaandelijkse vakblad Metaal Info  

 Dienstverlening: betrouwbaar eerstelijnsadvies via info@vlamef.be of via het VLAMEF-callcenter: 

02 213 74 07. Ook tweedelijnsadvies is mogelijk aan schappelijke prijs (ook mogelijk via de KMO-

portefeuille)  

 Permanente vorming en opleidingen: diverse opleidingen om uw know-how en die van uw 

medewerkers op peil te houden. Ook uw voorstellen zijn welkom, deze kunnen desgevallend dan 

ook aangeboden worden via de KMO-portefeuille.  

 Studieavonden en bedrijfsbezoeken  

 Belangenbehartiging: verdedigen en bespreekbaar maken van uw belangen-dossiers bij de 

bevoegde instanties  

 Groepsdeelname aan beurzen (op vraag)  

 Modellen en contracten  

https://cdn.flxml.eu/lt-2176674822-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e
https://cdn.flxml.eu/lt-2176674820-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e
mailto:steven.duytschaever@easyfairs.com?subject=Journ%C3%A9e%20du%20Metal
mailto:steven.duytschaever@easyfairs.com?subject=Journ%C3%A9e%20du%20Metal
https://cdn.flxml.eu/lt-2176674826-98e999255881fe5525997d17a716c11bc78284fc1dd1700e
mailto:info@sectors.be


 Diverse tools, zoals verkoopsvoorwaarden en GDPR-checklist  

 

DANKZIJ UW BIJDRAGE 

De bijdrage voor VLAMEF tot eind 2022 bedraagt 250 € (excl. BTW).  

Betaal uw bijdrage van 302,50 € (incl. BTW) op rekeningnummer  

426-3158141-90 van VLAMEF, Anspachlaan 111 B13, 1000 Brussel  

(IBAN: BE34 4263 1581 4190 – BIC: KREDBEBB).  

 

Uw lidmaatschapsbijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar (art. 49 W.I.B.).  

Wij rekenen op u. Reken in 2022 alvast op ons! 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: B-MAS BVBA  

 

Anspachlaan 111 B13  

1000 BRUSSEL  

Telefoon: 02 213 74 07  

Fax: 02 400 71 26  

Email: metaalinfo@sectors.be  

Website: www.vlamef.be/metaalinfo 
 

 

 

mailto:metaalinfo@sectors.be
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