
 

Nieuwsbrief woensdag 24 februari 2021 
 

 

Beste ondernemer, 

 

De lente is begonnen, althans dat denken we en hopen we. De zon staat gelijk aan nieuw leven, nieuwe 
vooruitzichten. En daar gaan we voor. Terug naar het gewone leven. Terug naar back as usual, maar dan 
met de nodige lessen die we geleerd hebben. 

We nodigen u ook nog uit voor een heel korte enquête, die ons kan helpen om onze werking verder te 
professionaliseren. We kijken écht uit naar uw reactie. 

Deze nieuwsbrief staat weer vol interessante informatie. We hopen dan ook dat u deze informatie 
apprecieert en kan gebruiken in uw eigen business model. Wenst u andere informatie, of mist u bepaalde 
zaken ? Aarzel niet om ons te mailen. Ook daar kijken we naar uit ! 

Johan Van Bosch 
Algemeen Secretaris VLAMEF 
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HELP ONS U TE HELPEN... 
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Zoals iedere zichzelf 
respecterende organisatie wil 
ook VLAMEF haar werking 
constant evalueren. 
 
Het zou ons bijzonder veel 
helpen als zowel VLAMEF-leden 
als niet-leden vlug enkele héél 
korte vragen over onze werking 
beantwoorden: 
 
 
 

Vul hier onze korte vragenlijst in aub... 

 

 

 
BREXIT: HOE MAKEN WE ER HET BESTE VAN? 

 
In het decembernummer van Metaal Info Magazine lichtte 
VLAMEF de Vlaamse metaalbedrijven nog in over een no-
deal Brexit. Gelukkig werd op de valreep alsnog een (mini-
)akkoord gevonden. 

Maar na twee maanden blijken er toch veel problemen de 
kop op te steken. 

Op een nogal cynische manier zorgt COVID-19 er voor dat 
de volledige impact ons nog bespaard blijft. En dus moeten 
we deze periode van verminderde vraag ten volle benutten 
om te leren uit de eerste Brexit-weken. 
Mevr. Ilke Bliki is Brexit-coördinator bij Flanders 

Investment & Trade (FIT). Zij is perfect op de hoogte van 
het Vlaamse Brexit Actieplan, de eerste problemen die 
Vlaamse bedrijven al ondervonden en de evoluties op het 
terrein. Zij wil onze Vlaamse metaalbedrijven graag helpen 
met hun vragen en u de laatste stand van zaken 
meedelen... 
 
Dit stond gepland voor vrijdagmorgen 12 februari maar wegens onvoorziene omstandigheden hebben we 
dit webinar uitgesteld tot nu donderdag. 
 
Om deel te nemen volstaat het om op deze link te klikken op donderdagmorgen 25 februari om 10u00.... 

 

 
 
 
 
 

 
 
Klik hier om dit webinar toe te voegen aan uw Outlook-agenda 
 

 
 

 

 

https://cdn.flxml.eu/lt-2172579142-17226cb4e69c1489e37263dfe8eaed5e53c3e3a5110fc384
https://cdn.flxml.eu/lt-2172579170-17226cb4e69c1489e37263dfe8eaed5e53c3e3a5110fc384
https://cdn.flxml.eu/lt-2172579144-17226cb4e69c1489e37263dfe8eaed5e53c3e3a5110fc384
https://cdn.flxml.eu/lt-2172579114-17226cb4e69c1489e37263dfe8eaed5e53c3e3a5110fc384
https://cdn.flxml.eu/lt-2172579114-17226cb4e69c1489e37263dfe8eaed5e53c3e3a5110fc384
https://cdn.flxml.eu/lt-2172579144-17226cb4e69c1489e37263dfe8eaed5e53c3e3a5110fc384


LAAT JE WEBSITE NIET VERWIJDEREN DOOR DE GBA.... 

Eind vorig jaar sloot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een 
samenwerkingsakkoord af met DNS Belgium vzw dat de .be-
domeinnamen beheert. 
 

Deze samenwerkingsovereenkomst houdt in dat de GBA DNS Belgium informeert als een internetdomein 
een website exploiteert waarvan wordt vermoed dat deze de AVG schendt (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). DNS Belgium stuurt vervolgens een bericht naar de registrant-eigenaar van de 
domeinnaam en vraagt hem de schending binnen twee weken te verhelpen, anders worden hun rechten op 
de domeinnaam geschorst. 

 
Gedurende deze eerste periode van twee weken blokkeert DNS 
Belgium de toegang van gebruikers tot de website en leidt het 
gebruikersverkeer van de verdachte website naar een 
waarschuwingspagina. Als de overtredingen na twee weken niet zijn 
rechtgezet, zal de GPA een procedure starten om de domeinnaam 
volledig uit het .be-register te verwijderen! 
 
Informeer jezelf over je verplichtingen 

 
Om KMO's te helpen hun verplichtingen qua GDPR na te leven heeft de GBA een specifieke KMO-brochure 
gepubliceerd. U kan deze hier downloaden. 

 
Twijfelt u of u een ‘verantwoordelijke voor’ dan wel een ‘verwerker 
van’ persoonsgegevens bent?  
Ziet u niet onmiddellijk hoe u aan een ‘register van de 
verwerkingsactiviteiten’ moet beginnen?  
Wilt u weten en begrijpen wat u te doen staat wanneer een klant u 
een verzoek met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens 
toestuurt?  
 
Dat, en veel meer komt u te weten tijdens de GBA-webinar 
“Gegevensbescherming: ik maak er mijn zaak van” aanstaande 
dinsdag, 9 maart, in de voormiddag (later die dag kan u het VLAMEF-
webinar over 3D-printing volgen). 
 

Ontdek het programma en schrijf u in via deze link... 

 

 

 

 

 

OLYMPUS WELDSIGHT-SOFTWARE 

Olympus heeft de WeldSight pc-software uitgebracht voor de OmniScan X3 
phased array (PA) foutdetector. 
 

Compatibel met conventionele ultrasone testen, PA en time-of-flight diffractie (TOFD) verzamelde 
gegevens, stelt de software inspecteurs in staat om grondige post-inspectieanalyses uit te voeren die 
voldoen aan de strikte validatie-eisen van ialle nternationale normen. 
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WeldSight-software is geoptimaliseerd om 
gebruikers geavanceerde analyses te bieden voor 
zowel in-service als nieuwbouw lastoepassingen. 
Het bevat de tools en functies voor naleving van 
ISO, API, ASME en vergelijkbare fabricagecodes.  
 
Ervaren inspecteurs kunnen geavanceerde 
validatie van indicaties uitvoeren met behulp van 
de lasanalyse-tools van de software. Krachtige 

screeningsmogelijkheden verminderen de behoefte aan kruisvalidatie. De 
software is ook uitgerust met een op geometrie gebaseerde laspoort die een 
C-scan genereert met alleen gegevens van binnen de las. 
 
 
De WeldSight pc-software werkt enkel in combinatie met de Olympus 
Omniscan Phased Array Flaw Detector. 

 

 

 

 

 

EUROPEES PARLEMENT WIL VOLLEDIG CIRCULAIRE ECONOMIE TEGEN 2050 

 
Het Europees Parlement heeft woensdag 10 februari met ruime meerderheid (574 voor, 22 tegen) een 
resolutie aangenomen om een volledig circulaire economie te bereiken tegen 2050. ‘Dat is nodig om deze 
crisis te boven te komen’, klinkt het. De aanbevelingen zijn een aanvulling op het eerdere actieplan van de 
Europese Commissie. We maakten een overzicht. 
 
Algemeen 

De resolutie steekt van wal met een steunverklaring aan het adres van de Europese Commissie voor haar 
eerdere actieplan.  
Het parlement herinnert eraan hoe de EU haar enorme economische macht kan aanwenden om de 
circulaire economie (CE) mondiaal een boost te geven. 
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De resolutie benadrukt dat groei geheel moet worden 
losgekoppeld van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
en dat de Commissie wetenschappelijk onderbouwde, 
bindende EU-doelstellingen moet voorstellen, met 
indicatoren en een monitoringkader.  
 
Ook moeten de linken tussen CE en de bestrijding van 
klimaatverandering wetenschappelijk gemeten worden. 
 
Digitale technologie, artificiële intelligentie en data zijn 
versnellers van de CE en moeten in dat kader de nodige 
impulsen krijgen. 
 
Overbodige administratieve en juridische belemmeringen 
moeten weggewerkt worden, regelgeving moet CE-
innovatie bevorderen en certificeren. Marktverstorende 
subsidies moeten afgeschaft worden. 

 
De industrie moet als belanghebbende bij de transitie 

betrokken worden. Individuele ondernemingen moeten aangemoedigd worden eigen transitieplannen op te 
stellen. In dat kader kunnen publiek-private partnerschappen (zoals Vlaanderen Circulair, nvdr.) de zaken 
vooruit helpen. 
 
Specifiek 

Na bovenstaande algemene aanbevelingen zoomt de resolutie in op specifieke domeinen binnen de 
circulaire economie, o.a.: 

 Duurzame producten: ecodesign versterken; 
veiligheid, circulaire productnormering en -
certificering voorop stellen; overheidsopdrachten 
gebruiken als hefboom; duidelijke definities en 
normen voor recyclage vastleggen; onderzoek en 
innovatie financieren; meer samenhang in het 
beleid creëren.  

 Verpakkingen: ambitieuze beleidsdoelen en 
maatregelen om verpakkingsafval te verminderen,  

 Constructie en gebouwen: aandacht voor 
mogelijke milieuwinsten van hergebruik i.p.v. sloop 
van gebouwen, minimumeisen voor 
milieuprestaties van gebouwen, (traceerbare) 
streefcijfers voor hergebruik en recyclage herzien 
of opnemen, maatregelen voor kwalitatief 
hoogstaande bouwplanning, eisen stellen rond 
aanpasbaarheid of moduleerbaarheid aan de 
renovatiesector.  

 Afval: gaan voor afvalvermindering met nieuwe streefcijfers, afvaldoelen van lidstaten opvolgen, 
het gebruik van recycled content stimuleren, circulaire business modellen ondersteunen, 
afvaltransport slim reguleren, afstappen van storten van afval en verbranding tot een minimum 
beperken, gescheiden afvalinzameling bevorderen, betere statistieken, industriële symbiose 
opschalen.  

 Mondiaal leiderschap: schadelijke export van afval buiten de EU tegengaan, gelijke 
concurrentievoorwaarden creëren voor secundaire grondstoffen en circulaire oplossingen, 
verantwoordelijkheid opnemen voor uitstoot en afval die de EU elders in de wereld creëert door de 
eigen consumptie, diplomatiek leiderschap opnemen voor de CE (o.a. in handelsrelaties).  

VLAMEF 
 
Als uw sectororganisatie volgt VLAMEF dit thema op de voet op. Zo kan u in het aanstaande maartnummer 
van Metaal Info Magazine een uitgebreide voorstelling terugvinden van de voordelen voor metaalbedrijven 
van het SDG Pioneer programma van de Verenigde Naties. 

 



 

 

 

Kemppi brengt de nieuwe X5 FastMig industriële laspost uit 

Ervaar staallassen van de volgende generatie met X5 FastMig, een industrieel 
lasapparaat voor meerdere processen ontwikkeld door Kemppi in 
samenwerking met professionele lassers.  
 

Verkrijgbaar in 400A- en 500A-modellen, is de X5 FastMig 
een veelzijdige krachtpatser voor booglassen, gebouwd met 
energiezuinige invertertechnologie. 
 
TouchSense Ignition zorgt voor een betrouwbare ontsteking 
zonder kortsluiting, die in combinatie met de speciale Wise-
processen spatten minimaliseert en hoogwaardige lasnaden 
creërt waarop u kunt rekenen. 

 
De X5 FastMig, gemaakt in Finland, is gebouwd om lang 
mee te gaan.  
 
Het heldere, grafische paneel is slagvast, snel in gebruik, en 
eenvoudig te bedienen.  
 
Goed uitgebalanceerde Flexlite GX-laspistolen met 
uitstekende koeling verbeteren de laservaring nog verder.  
 
De modulaire opzet en het brede scala aan accessoires 
zorgen voor flexibiliteit en efficiëntie lassen 
productieprocessen. 

Kemppi, met hoofdkantoor in Lahti, Finland, heeft meer dan 
800 laswerkexperts in dienst in 17 landen. 

Kemppi's aanbod omvat lasoplossingen - intelligente 
apparatuur, lasbeheerssoftware en deskundige diensten - 
voor veeleisende industriële toepassingen en lasklare 
behoeften.  

 

 

 

 

Waarom lasposten huren? 

ESAB biedt een compleet assortiment aan producten en oplossingen voor praktisch 

ieder las- en snijproces en iedere toepassing.De groep is georganiseerd in 
de divisies Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië/Pacific 
en India. 

ESAB heeft in vrijwel elk land een dochteronderneming of agent. Verkoop en service zijn aanwezig in 80 
landen en de onderneming bezit op vier continenten 26 productiefaciliteiten. 
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Maar ESAB werkt ook samen met verhuurpartners voor het volledige dienstenaanbod van ESAB - 
machines, toevoegmaterialen, lastoortsen, accessoires en PBM. 
 
Waarom zou u lasmateriaal huren? U betaalt enkel voor daadwerkelijk gebruik, niet voor de eigendom van 
de apparatuur; U maakt zodoende werkkapitaal vrij; U kan steeds profiteren van de nieuwste technologieën; 
U kan op nieuwe opdrachten bieden zonder in eigen apparatuur te hoeven investeren; U kan uw apparatuur 
aan specifieke functievereisten aanpassen; En tenslotte zijn onderhouds -en herstelkosten niet te uwen 
laste... 
 
ESAB werkt in België met verhuurbedrijven VSE Rent & Parduyns. 

 

 

 

 

Foto van de maand 
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Bron : Meccanica News 

 

 

Magazine "Metaal Info" 

We bereiden ons maart-nummer van het Metaal Info Magazine voor meet o.a. de Journée du Métal, 
prijsherzieningen omwille van gestegen metaalprijzen, corrosie 3D geprinte onderdelen,... 

Heeft u interessante informatie of nieuwigheden die zeker niet mogen ontbreken in onze volgende-edities 
van Metaal Info ? Of wenst u gewoon mee te werken aan een redactioneel artikel ? Aarzel zeker niet om dit 
door te geven via metaalinfo@sectors.be. 

Interesse in een publiciteit in Metaal Info ? Dat kan ook ! Contacteer ons via metaalinfo@sectors.be. U kan 
ook de mediafiche bekijken. 

 

Prijslijst bouwmaterialen 

Klik hier voor de prijslijst bouwmaterialen van januari 2021 
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VLAMEF-Facebook, VLAMEF-LinkedIn 

De Facebook-pagina van VLAMEF werd gemaakt om u zo goed mogelijk te informeren, maar ook om de 
organisatie en haar diensten nog beter bekend te maken bij het grote publiek. Er zullen regelmatig nieuwe 
en relevante berichten worden gepubliceerd zoals sectorinformatie, nieuwe machines en uitnodigingen voor 
evenementen. 

We nodigen u uit om onze pagina nu te "liken" zodat u direct wordt geïnformeerd zodra er iets nieuws wordt 
gepubliceerd. U kunt onze pagina ook 'delen' om de zichtbaarheid van deze Facebook-pagina te vergroten. 

Bekijk hier de VLAMEF-Facebookpagina 
 
U kan zich ook aansluiten bij onze "VLAMEF vzw"-groep op LinkedIn. Hier vindt u een meer besloten forum 
van professionals terug waar u boeiende discussies mee kan voeren. 
 
Bekijk hier de VLAMEF-LinkedIngroep 

 

 

 

 

 

VLAMEF Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier vindt u de privacy policy van METAAL INFO.  
Om uw gegevens te verbeteren, kan u onderaan klikken op “Je profiel aanpassen”. 
 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: B-MAS BVBA  
 
Herentalsebaan 617 / 8  
2100 Antwerpen  
Telefoon: 03 366 43 65  
Fax: 03 366 37 03  Email: metaalinfo@sectors.be  
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