
 

METAAL INFO: Nieuwsbrief april 2022 
 

Voorwoord 

Beste ondernemer, 

 
De wereld ziet er niet meer uit zoals een half jaar geleden. De oorlog in Oekraïne, de 
bevoorradingsproblematiek van grondstoffen, de prijsstijgingen allerhande, zoals energie en 
materialen, het heeft allemaal een direct effect voor de activiteiten in onze sector. 

Daarom organiseren we een enquête over de schaarste in de bevoorrading en de prijsstijgingen 
van materialen. Deze enquête wordt afgerond op 21 april 2022. We hopen dat u deze ook kan 
invullen. 

Diverse bedrijven hebben ook hun prijzen moeten verhogen. Het is geen evidentie om dit aan de 
klant te vertellen. In maart organiseerden we hierover een webinar. Ook dat leest u verder in deze 
nieuwsbrief. 

Graag nodigen we u ook uit op twee webinars over het stoppen als zelfstandige en het overlaten 
van het bedrijf. Deze gaan door op 19 en 20 april 2022 om 20u. 

VLAMEF zit ook niet stil. In maart ontvingen alle leden thuis een VLAMEF-Metaalcontact. Klik hier 
om een preview te zien. 

Heeft deze informatie u getriggerd om toch meer te weten over VLAMEF ? Contacteer het 
secretariaat via info@vlamef.be. Meer informatie over het lidmaatschap kan u hier vinden. 

We wensen u alvast prettige paasdagen en hopen u binnenkort te ontmoeten! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Johan VAN BOSCH 
Algemeen Secretaris VLAMEF 
 

 

 

 

Webinarreeks stoppen als zelfstandige (Denk vroeger aan later) 

We krijgen regelmatig vragen van leden/bedrijfsleiders hoe ze kunnen stoppen met hun bedrijf of 
hoe ze hun bedrijf kunnen overgeven. 

Daarom organiseren we twee webinars: die doorgaan op 19 en 20 april om 20 uur. 

Programma: 
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1ste avondsessie – 19/04/2022 om 20u: 

 Pensioenregeling en toegelaten activiteit voor gepensioneerde zelfstandigen. (spreker: 

expert Kenniscentrum Liantis)  

 Jouw latere sociale bescherming: ziekteverzekering, uitkeringen, voordelen en 
dienstverlening voor zelfstandigen.  

2de avondsessie – 20/04/2022 om 20u: 

 “Opvolging, overlaten, verkopen of stopzetten van mijn zaak”  

 Fiscale gevolgen bij overlaten, verkopen of stopzetten van de zaak, waardebepaling zaak 
en successieplanning. (spreker: kmo-adviseur KBC Bank & Verzekering)  

 Werking en gebruik van het online platform Overnamemarkt.be (GS)  

 
Inschrijven: 

Klik hier om u in te schrijven. 

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met Liantis, Overnamemarkt.be en KBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaarste in de bevoorrading en de prijsstijgingen van materialen 

De oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen hebben een directe invloed op de 
bevoorrading van materialen en op de aankoopprijs ervan. VLAMEF wil een duidelijk beeld krijgen 
van hoe de operatoren in de metaalsector dit ervaren. 

Klik hier om de enquête te starten. 

De resultaten van deze enquête zullen gedeeld worden, maar daarvoor hebben we voldoende 
antwoorden nodig van de bedrijven om een objectief beeld te kunnen geven. 
 

 

 

 

De prijzen rijzen de pan uit! Hoe vertel ik het mijn klant? 

https://cdn.flxml.eu/lt-2179061380-b29afa0547dfc92687ebf9abab3cf18784f01b9aba5aa9f4
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Op 9 en 16 maart 2022 organiseerde de Nederlandse Metaalunie in samenwerking met VLAMEF 
interessante webinars over de volatiliteit in de prijzen, en hoe prijsverhogingen best doorgerekend 
worden aan klanten. 

Tijdens het eerste webinar werd dieper ingegaan op kostenstructuur en kostenposten. Er werd 
geen opname van dit webinar gemaakt, er staat wel een powerpointpresentatie op het 
ledenportaal van de VLAMEF-website. 

Het webinar van 16 maart 2022 ging dan over hoe de prijsstijgingen communiceren naar uw 
klanten. Het webinar kan herbekeken worden op het gesloten gedeelte van de VLAMEF-website. 

Klik hier voor het ledenportaal. 

Geen paswoord en toch lid ? Contacteer het secretariaat. 

Geen paswoord en geen lid ? Klik hier voor meer informatie om lid te worden. 
 

 

 

 

Prijslijst bouwmaterialen 

Klik hier voor de prijslijst bouwmaterialen van maart 2022. 

 

De historiek van deze prijslijsten kan geraadpleegd worden op het ledenportaal van de 

VLAMEF-website. 
 

 

 

 

 

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 
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