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De nieuwe norm EN1090
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VERSTERKEN ONDERNEMERS

Blikvanger

Vijftig tinten metaal
Om uit de
negatieve
spiraal
te komen
moeten we
investeren
in de
toekomst

Inhoud

Zou het geen volwaardige opvolger kunnen zijn van de gelijknamige
bestseller van E.L. James? Of is het toepasselijk voor het vernieuwde magazine
Metaal Info dat u nu in handen heeft. Vijftig tinten metaal, een ronkende titel
waarmee we naadloos de link leggen naar het rijke kleurenpalet van metaal.
Wil dit zeggen dat we de toekomst somber inzien? Zeker niet, het
ondernemersvertrouwen stijgt. Meer en meer horen we ‘De crisis is voorbij’.
Na een jaar van sombere berichten en dalende tewerkstelling zijn dit hopelijk
de eerste tekenen van een heropleving van de conjunctuur. Meer vertrouwen,
durven investeren in de toekomst, het zijn slogans die we al dikwijls gehoord
hebben. Maar het is de enige weg om vooruit te blijven gaan. Dat de politiek
hier een belangrijke rol in heeft zal voor iedereen duidelijk zijn. De veel te hoge
loonlasten, peperdure energiefacturen en de administratieve rompslomp zijn
pijnpunten die we meermaals horen van de ondernemers.
Daarnaast zitten we ook weer in de periode van de sociale onderhandelingen.
Vakbonden en werkgeversorganisaties zitten aan tafel om de loon- en
arbeidsvoorwaarden voor (2013 en) 2014 te bekijken. Het VLAMEF-standpunt
wordt in deze editie van Metaal Info toegelicht.
Meer moeten wij onze KMO-bedrijfsleiders oproepen om gebruik te maken van de
opportuniteiten die geboden worden, zelfs gratis. Zo biedt de Vlaamse overheid
momenteel “logistieke consulenten” aan, die u gratis kan inschakelen om uw
logistiek te bekijken, zowel naar transport als naar voorraadbeheer.
VLAMEF werkt ook verder aan een aantal ledenvoordelen. Zo krijgen de leden een
aanzienlijke korting bij deelname aan het MNE Network Event van 5 en 6 februari
2014 in Kortrijk. Er worden ook kortingen gegeven bij een aantal cursussen.
Om sterk te staan, moet ook de nodige basis aanwezig zijn, en die basis,
dat zijn de Vlaamse metaalverwerkende en -bewerkende bedrijven. De
lidmaatschapsbijdrage bij VLAMEF wordt aangeboden aan de democratische
prijs van 191 euro (excl. BTW). Dat er nood is aan een beroepsvereniging
die de belangen van de KMO’s en zelfstandige ondernemers verdedigt in de
metaalsector, dat is duidelijk. Als bestuur van VLAMEF nodigen wij u dan ook uit
om uw opmerkingen, suggesties over interessante studiedagen, administratieve
rompslomp, reglementeringen en dergelijke door te mailen naar het secretariaat.
Samen met u maken wij er werk van!
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Algemeen Secretaris
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Ondervoorzitter

Pol Vanhoutte
Voorzitter

Dirk Lacquaye, productieverantwoordelijke Provan:

‘Met een flexibel systeem
de doorlooptijd verkort’

Bij de start 15 jaar terug stelde Provan als
doel om zich binnen de wereld van toeleveranciers te onderscheiden met kleine series in
korte levertijden. “Quick Response Manufacturing is onze unieke troef en dit is alleen haalbaar met zeer
flexibele productiemiddelen. Valk Welding kan ons deze aanreiken.”

Snel en eenvoudig te programmeren
DTPS offline programmatie unieke troef
Professionele netwerking tussen andere Panasonic gebruikers
Sterk partnership door eerlijk meedenken
Als familie onderneming dezelfde visies delen

Valk Welding NV
tel. 03 685 14 77

info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

The strong connection

Inhoud

14

22

28

Actueel

Passie voor metaal

Prijzen & normen

Eenheidsstatuut voor alle werknemers.

8

In de kijker: Van matrijzenbouw tot
allround mechanisch precisiewerk.

EN1090 CE-markering.
Laat u niet verrassen.
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Gluren bij de buren: Moderne
Techniekbeeldbank geeft technische
beroepen een aantrekkelijk imago.
Event: MTMS Network event 2014
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Paritair comité 111.

10
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Actueel

Eenheidsstatuut voor alle werknemers
Goedgekeurd op 13 december 2013
Op 13 december 2013 keurde het
Parlement een wetsontwerp goed dat
de basis vormt voor een eengemaakt
statuut voor alle werknemers.
Voortaan zullen bedienden en
arbeiders dezelfde ontslagregeling
genieten.
Bovendien wordt de carenzdag, de eerste
onbetaalde ziektedag voor arbeiders,
definitief afgeschaft. Het goedgekeurde
ontwerp is gebaseerd op het compromis

dat de regering in juli bereikte met werkgevers en werknemers en waarover wij
u reeds berichtten in de vorige editie van
Metaal Info. De nieuwe regelingen zullen
vanaf 1 januari 2014 in werking treden.
De nieuwe ontslagregeling kiest voor een
meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen en voor een vertraging
van de opbouw na 20 jaar anciënniteit.
De opzeggingstermijn die tot eind 2013
werd opgebouwd, blijft echter verworven.

Voor arbeiders werd een regeling uitgewerkt die ervoor zorgt dat hun historische
achterstand binnen 5 jaar volledig weggewerkt zal zijn.
Het ontslagrecht krijgt een meer activerend karakter. Alle werknemers die
ontslagen worden en recht hebben op
ten minste 30 weken opzeggingstermijn
krijgen automatisch recht op outplacement. Bovendien zullen de sectoren
worden aangemoedigd om een derde van
het ontslagpakket te gebruiken om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen.
Hierdoor zullen werknemers de kans
krijgen om meer algemene en dus breder
inzetbare competenties te ontwikkelen.
De wet voorziet twee uitzonderingen.
Enerzijds is er de tijdelijke uitzondering
voor de sectoren die momenteel al een
korte opzeggingstermijn hebben (onder
CAO 75). Zij krijgen de kans om geleidelijk in de nieuwe regeling in te stappen.
Tegen eind 2017 moeten ook zij volledig
overstappen op de nieuwe regeling.
Daarnaast is er een structurele uitzondering voorzien voor werknemers actief
op tijdelijke en mobiele werven. Deze
uitzondering is niet in tijd beperkt.
Een en ander zal ook verder moeten
uitgewerkt worden binnen de paritaire
comités. We komen er zeker nog op terug
in de volgende editie van Metaal Info.
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EN1090 CE-markering

Bestuurders Vlamef & Metaalinfo

Laat u niet verrassen

Stefanie BEKAERT (Alexy Werkhuizen nv)
Christine BUELENS (Metalogic nv)

Op dinsdag 17 december 2013
organiseerde VLAMEF een
interessante en geslaagde studieavond over de norm EN 1090 in
samenwerking met Infosteel.
Plaats van de studie-avond was
Welda in Oostakker. Spreker
van dienst was Koen Michielsen,
Technical Manager bij Infosteel. Op
donderdag 19 december 2013 ging
een gelijkaardige studie-avond door
in Wommelgem bij Testas.

De CE-markering geldt onder meer
voor staal- en aluminiumconstructies bij gebouwen, bruggen, torens,
masten en silo’s met inbegrip van
gordingen, bordesvloeren, beplating
en zo voort. Maar ook voor hekwerken, trappen en metalen kunstwerken. Indien niet aan de eisen van de
CE-markering voor staalconstructies
wordt voldaan, zal dit grote gevolgen
hebben: het wordt als een economisch
delict beschouwd.

De CE-markering / EN 1090 voor
staalconstructies die per 1 juli 2014
van kracht wordt, is van grote invloed
op de staalbouwbranche en aanpalende sectoren. Constructies voor de
bouw uit staal of aluminium moeten
vanaf dan voorzien worden van een
CE-markering. De werkzaamheden
van opdrachtgevers, ontwerpers,
teken- en ingenieursbureaus en
staalconstructiebedrijven gaan door
deze CE-markering wijzigen. In de
staalbouw zal de traceerbaarheid
van onderdelen en arbeid vastgelegd
moeten worden in een registratie.
Afhankelijk van de uitvoeringsklasse,
moet in de administratie aangetoond
worden uit welke grondstoffen de
eindproducten zijn gemaakt en
wie er aan heeft gewerkt tijdens de
fabricage. Eén van de vereisten om
CE-markering op producten te mogen
aanbrengen, is dat de fabrikant FPCgecertificeerd is door een aangewezen
instelling (Notified Body).

VLAMEF is een traject aan het uitwerken waarbij bedrijven in groep
kunnen deelnemen aan een zestal
sessies om zich zo in orde te stellen
met de nieuwe wetgeving. Meer
informatie zal verstuurd worden
via e-zine.

Armand DECLOEDT (Decloedt - Decov nv)
Johan DEDEENE (Clusta vzw)
Bart DE SMET (Bagumec bvba)
Geert GEKIERE (Adorka bvba)
Marc JUWET (KaHo St. Lieven)
Willy LOCQUET (Locquet Motors bvba)
Geert MAENE (Maene nv)
Aimé MAES (Mecaform CNC bvba)
Wim MATTHYS (Matthys nv)
Dirk MEEUWS (Macome nv)
John SPRONCK (ESMA nv)
Dieter TOYE (TT&C bvba)
Peter VAN BELLE (Bel-Technologies nv)
Johan VAN BOSCH (Algemeen Secretaris
Vlamef vzw en verantwoordelijke uitgever)
Dirk VAN DEN BOSSCHE
(Werkhuizen Van den Bossche nv)
Gwendolyn VANDERMEERSCH (Degrijse bvba)
Eric VANDEZANDE (Vandezande bvba)

INFO
Voor meer informatie kan
u contact opnemen met het
secretariaat of met infosteel.
www.infosteel.be

Pol VANHOUTTE (Vanhoutte & Zn Ateliers nv)
Geert VANPETEGHEM (Vanpeteghem bvba)
Alain VERKOUILLE (Verkouille bvba)

METAAL
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Actueel

Sociale onderhandelingen
Paritair comité 111
Nadat de interprofessionele onderhandelingen geen marge hebben gelaten aan de
sectoren, is het toch nodig om ook de sectorale onderhandelingen te voeren met de
vakbonden. In oktober werden de eisenbundels door de vakbonden voorgesteld, in
november en december volgden de onderhandelingen. Met uiteraard steeds in het
achterhoofd dat er geen marge is…

Economische situatie
VLAMEF standpunten
Naar aanleiding van de start van
de sociale onderhandelingen in
het paritair comité 111, heeft de
raad van bestuur van VLAMEF
kennis genomen van de
eisenbundel van de vakbonden.
AGORIA is de
werkgeversvertegenwoordiger
in het paritair comité. De raad
van bestuur van VLAMEF wil
op constructieve wijze AGORIA
inlichten over de sociale en
economische situatie in de kleine
bedrijven in de metaalsector
in Vlaanderen. De raad van
bestuur hoopt dat AGORIA
deze standpunten mee kan
verdedigen, zodat VLAMEF op
die manier op een constructieve
wijze bijdraagt tot het sociaal
overleg in de metaalsector.

• Sinds de economisch crisis van 2008
zijn de winstmarges kan de kmo’s
flink geslonken. Nog meer dan vroeger
worden werken uitbesteed in OostEuropa of China. Dit leidt in België tot
bedrijfssluitingen en werkloosheid.
• De industrie is de motor van onze
welvaart. Vakbonden en werkgevers
hebben er dus alle belang bij dat de
industrie blijft investeren in België.
• Het is algemeen geweten dat de
loonkost naar beneden moet. De kleine
bedrijven worden constant onder druk
gezet om hun verkoopprijs te doen
dalen. Wie niet mee kan verliest werk,
zijn bedrijf en zijn eer. Dat leidt tot
menselijke drama’s.

		

Werken aan oplossingen

Doen wat de klant wilt

• Klanten willen de beste kwaliteit
aan de laagste prijs en in een zeer
korte leveringstermijn. De markt is
mondiaal en de concurrentie ook.
Wie niet mee wilt wordt uit de markt
geduwd.

Medewerkers opleiden

• De beste kwaliteit wordt verkregen
met goed opgeleide medewerkers.
Voor de kleine bedrijven zijn deze
opleidingen duur. De investering
is groot (zowel in het relatief aantal
uren als in kostprijs). Tevens is er
geen zekerheid dat de opgeleide
medewerker bij zijn huidige
werkgever blijft. Daarom pleit
VLAMEF voor een systeem waarbij
er een regeling komt waarbij de
afscheidnemende medewerker zijn
werkgever vergoedt voor de gevolgde
opleiding. Met deze zekerheid zullen
veel meer medewerkers in de kleine
bedrijven een opleiding krijgen.

De laagste prijs

• De laagste prijs kan men verkrijgen
door meer producten te produceren.
In Europa zijn we echter aan het
maximum gekomen. De grote
volumes worden buiten Europa
geproduceerd.
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De syndicale delegatie

• De lonen in België zijn geenszins te
vergelijken met de lonen in OostEuropa of het verre oosten. Toch zal de
wereldmarkt gelijkschakeling eisen. In
de praktijk betekent dit dat het westen
zal verarmen.
• De druk op de loonkost is zodanig hoog
dat (grote) bedrijven al tientallen jaren
hun industrie verplaatsen buiten België.
Dit met de gekende gevolgen. Kleine
bedrijven kunnen deze investering niet
waarmaken, zij zijn eerder plaatselijk
gebonden, zowel maatschappelijk als
naar activiteiten.
• De sociale partners kunnen de loonkost
verminderen door te sleutelen aan tal
van sinds de 2de wereldoorlog opgebouwd sociale verworvenheden. Het
systeem is ouderwets en niet efficiënt.
Het leidt tot profitariaat en komt niemand ten goede.
• Daarom moet nagedacht worden
om tijdskrediet, anciënniteitsverlof,
loopbaanonderbreking,
vaderschapsverlof, landingsbanen,
enz. geleidelijk af te schaffen of dit te
financieren door een systeem dat niet
weegt op de loonkost. Deze verloven
zorgen steeds voor organisatieproblemen in de kleine bedrijven.
Sommige vakmensen zijn op korte
termijn gewoon niet te vervangen.

Zeer korte leveringstermijn

• Een bedrijf moet kunnen inspelen
op de wensen van de klant. Als de
bakker om 16:00h gesloten is gaat de
klant toch ook een brood halen bij
een andere bakker.

• Medewerkers moeten flexibel
kunnen ingeschakeld worden.
Daarom mag er geen grens staan
op het maken van overuren.
VLAMEF apprecieert wel
de verhoging van het aantal
uren, dat interprofessioneel is
overeengekomen. De medewerkers
doen graag overuren omdat ze
dan wat meer verdienen. Echter
zijn de lasten en belastingen dan
weer zodanig hoog dat men die
overuren liever in het zwart krijgt
uitbetaald. Wie geen overuren bij
zijn werkgeven kan doen, doet ze
op een ander.
• VLAMEF eist een billijke regeling
van uren die gepresteerd worden
om naar de werven te rijden. De
medewerkers die geen chauffeur
zijn krijgen nu hun(over)uren als
slapend in de bestelwagen.
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• Voor VLAMEF is een verlaging van
de drempel voor syndicale delegatie
onbespreekbaar. Dit zal enkel leiden
tot onnodige confrontatie tussen
werkgever en werknemer.
• In de praktijk werken onze werkgevers
naast de werknemers. De werkgever in
een klein bedrijf weet heel goed hoe de
situatie is van zijn medewerker.
De werknemer wordt op een degelijke
manier ingelicht door de werkgever,
niet op een formele manier via een
syndicale delegatie, maar wel op een
informele manier.

Actueel

Besparen op uw logistieke kosten?

Het kan dankzij gratis en gepersonaliseerd advies van Flanders Logistics
De Vlaamse overheid wil van Vlaanderen tegen 2020 een topregio maken
inzake intelligent vervoer en transport. Ze wil files inperken en bedrijven
helpen bij kostenbesparingen op hun logistiek. Daarom werd Flanders
Logistics opgericht en voorgesteld.
Flanders Logistics is onderdeel van het
departement van Mobiliteit en Openbare
Werken en wordt mee ondersteund door
VOKA, UNIZO, de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en de logistieke
sector. Het bundelt beschikbare expertise
over logistiek en stelt die samen met onafhankelijke logistieke consulenten gratis
tot uw dienst.
U bespaart op transportkosten en zorgt
mee voor minder files en luchtvervuiling.
Vlaanderen geniet mee van uw succes
want zo komt het dichter bij zijn doelstelling om tegen 2020 de beste Europese

regio zijn op het gebied van slimme en
duurzame logistiek.
De Vlaamse overheid heeft de metaalsector als één van de kernsectoren aangeduid
om van dit project prioritair te genieten.

Kosten besparen

Dat er grote behoefte is aan logistieke ondersteuning van Europese bedrijven blijkt
duidelijk uit diverse onderzoeken. Bijna
een kwart van de vracht- en bestelwagens
rijdt leeg en de gemiddelde beladingsgraad is amper 57 procent. Dit heeft

belangrijke economische en ecologische
gevolgen. Zeker voor een transitland als
België is de onnodige belasting van de autowegen een slechte zaak. Daarnaast blijkt
dat 83 procent van de goederen via de
weg vervoerd worden terwijl vaak andere
transportvormen optimaal zijn. Flanders
Logistics wil dat aanpakken en stelt steeds
de optimale vervoersmodus voor. Zij kiezen steeds voor de laagste logistieke kost
en onderzoeken oplossingen om vracht
te bundelen. Door samenwerking met
andere bedrijven, door de beladingsgraad
te verhogen of door een verschuiving naar
het spoor of de binnenvaart voor te stellen,
krijgt u de optimale oplossing voor uw
transport. Een besparing tot 15 procent op
de transportkosten is hierdoor mogelijk.

Hoe werkt het praktisch?

U neemt contact op met Flanders Logistics
Consulenten via 02 553 80 00 of via
flanderslogistics.consulenten@
vlaanderen.be. Ze vragen enkele gegevens over uw huidige logistieke situatie en
u maakt een afspraak voor een intakegesprek van ongeveer 1 uur. Daarna
volgt een Quick-scan (1 dag) waarbij de
consulent uw bedrijf ter plekke doorlicht
en analyseert. De consulent stelt u snel
- meestal dezelfde dag nog - een reeks
verbeteringen voor. Aan u de keuze of u
hierop ingaat en welke suggesties u uitvoert. Drie tot zes maanden later contacteren ze u en bespreken zij uw ervaringen
en opmerkingen. Waar nodig zullen zij
het proces bijsturen zodat u maximaal kan
besparen.
12 metaalinfo • 1/2014

Financiële gezondheid in de metaalsector
Volgens recente cijfers van KMO-kompas van Deloitte

KMO-kompas meet de financiële toestand van bedrijven in diverse sectoren. We kennen de resultaten voor de industriële sector
en hebben gedetailleerde resultaten voor de metaalsector voor de periode 30-09-2012 tot 31-3-2013.

Subsector: Metaal

30/09/2012 - 31/03/2013

Mediaanwaarden (Q2*)

Q1*

Q2*

Q3*

30/09/07
-31/03/08

30/09/08
-31/03/09

30/09/09
-31/03/10

30/09/10
-31/03/11

30/09/’1
-31/03/’2

30/09/12
-31/03/13

Reëel eigen vermogen /
Totaal vermogen

29,7%

16,8%

62,5%

39,4%

41,4%

42,1%

43,8%

44,8%

46,8%

Dekking van de financiële verplichting op korte termijn door de
netto-operationele cashflow

78,4%

141,3%

364,7%

238,6%

287,7%

169,8%

168,4%

177,2%

141,3%

Current ratio

118,8%

162,3%

302,6%

145,0%

164,3%

170,9%

154,1%

159,0%

162,3%

Behoefte bedrijfskapitaal /
Bedrijfsopbrengsten

28,5%

15,8%

77,3%

14,1%

14,3%

18,3%

17,3%

15,4%

15,8%

Toegevoegde waarde /
Bedrijfsopbrengsten

29,9%

40,2%

52,5%

40,8%

38,1%

40,8%

39,7%

39,3%

40,2%

Loonlast / Toevoegde waarde

92,1%

79,8%

68,3%

73,9%

73,7%

80,4%

77,6%

78,9%

79,8%

EBITDA / Omzet

2,3%

6,0%

11,9%

8,3%

7,4%

6,8%

6,8%

7,3%

6,0%

Netto financieel rendement

-1,6%

3,6%

16,0%

11,7%

9,3%

3,3%

9,0%

7,8%

3,6%

Return on capital employed

3,0%

3,1%

11,9%

8,6%

8,1%

3,8%

4,8%

5,0%

3,1%

*Q1 = de waarde van de 25ste onderneming; er presteren dus nog 24 ondernemingen slechter

*Q2 = de waarde van de 50ste onderneming (mediaanonderneming)

*Q3 = de waarde van de 75ste onderneming; dit is de op 25 na beste onderneming

Tijdens deze periode is de winst op de
ingezette middelen voor de gemiddelde
onderneming in onze sector gedaald van
5% in 2012 naar 3,1% in 2013. Dit is het
minst positieve resultaat in de laatste
vijf jaar. We blijven daarmee onder het
gemiddelde van de industriële sector,
waar de winstgevendheid eveneens daalt

maar nog steeds 4,6% bedraagt. Het
operationeel rendement daalt van 7,8% in
2012 naar 3,6% in 2013. Achter deze cijfers
schuilen wel grote verschillen tussen de
meer rendabele bedrijven die met een
rendement van 16% goed presteren en
de minst rendabele bedrijven waar het
rendement licht negatief is. We merken
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ook een licht stijgende loonlast t.o.v. de
toegevoegde waarde. (Cijfers: 77,6% in
2011; 78,9% in 2012).
De liquiditeit van de bedrijven in onze
sector is wel positief geëvolueerd en dat
voor het derde jaar op rij.

Actueel

Verplichte risicoanalyse

voor elke elektrische installatie in uw bedrijf
Het Koninklijk besluit van 4 december 2012 verplicht werkgevers om een risicoanalyse uit te voeren voor elke elektrische
installatie waarvan ze houder zijn. Op basis van deze analyse dient de werkgever de nodige preventiemaatregelen te nemen om
zijn werknemers te beschermen tegen de vastgestelde risico’s. De eerste controle moet ten laatste op 1 januari 2014 uitgevoerd
zijn. Deze controle is de basis waarop de werkgever verdere stappen zet om de vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen voor
zijn personeel.

Ten laatste op 31/12/2014 moet elke oude
installatie voldoen aan die minimale
veiligheidseisen en op 31 december 2016
aan alle bepalingen van het Koninklijk
Besluit. De werkgever mag deze datum
overschrijden met een maximale termijn
van 2 jaar voor 2 bepalingen uit dit Besluit, mits hij op advies van de bevoegde
preventieadviseur en van het Comité voor
Preventie en Bescherming op het Werk
vóór het verstrijken van die datum een
gedetailleerd uitvoeringsplan opstelt.

Het Koninklijk besluit
van 4 december 2012
verplicht werkgevers om
een risicoanalyse uit te voeren
voor elke elektrische
installatie.
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Onder oude installatie verstaat men elke
installatie waarvan de uitvoering startte
op 1 oktober 1981. Indien u een elektriciteitsdienst heeft met gewaarschuwde
personen (BA 4) of vakbekwame personen
(BA 5) wordt de limiet verschoven naar 1
januari 1983.
Het Koninklijk Besluit herhaalt voornamelijk reeds gestelde eisen uit het
Algemeen Reglement op de Elektrische
Installaties (AREI). In dit Besluit wordt
de nadruk gelegd op de risicoanalyse en
het bewaren van de documentatie. De
werkgever moet vooral volgende risico’s
opsporen en evalueren: de risico’s voor
elektrische schokken door rechtstreekse
en onrechtstreekse aanraking en de
risico’s te wijten aan potentiaalspreiding
en de ophoping van energie zoals bij
condensatoren.
Verder zijn er de risico’s voor oververhitting, brandwonden, brand en ontploffing.
Ook risico’s te wijten aan overstromen en
de risico’s inherent aan het gebruik en het
onderhouden van elektrische energie en
elektrische installaties moeten in kaart
gebracht worden. Tenslotte moet de analyse oog hebben voor de niet elektrische
risico’s te wijten aan fouten of het slecht
functioneren van een elektrische uitrustingscomponent.

Er wordt veel belang gehecht aan het bewaren van het dossier op een geschikte
plaats en aan de volledigheid ervan.
Het dossier bevat minstens volgende
elementen:
• De schema’s en de plannen
• Voor de delen die niet voldoen aan
het AREI een gedocumenteerde
risicoanalyse met vaststelling
beheersmaatregelen
• De berekeningsnota’s en andere
documenten vereist door het Besluit
• Het verslag van het
gelijkvormigheidsonderzoek of
van het eerste controlebezoek
en het voorlaatste en het laatste
controlebezoek van de elektrische
installatie
• De lijst van de werknemers die over
de bekwaamheid beschikken die
gecodeerd is als BA 4 of BA 5, met
daarbij de domeinen waarvoor deze
bekwaamheid geldig is, zoals de
geviseerde activiteiten, het geviseerde
deel van de installatie en het
geviseerde spanningsgebied. Verder
ook een bewijs van de evaluatie die
geleid heeft tot het toekennen van de
bekwaamheid.

De werkgever moet dit verslag omzetten
in preventiemaatregelen ter bescherming
van zijn werkgevers en moet het verslag
op een gepaste plaats bewaren.
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Samengevat
• Verplichte risicoanalyse voor
alle elektrische installaties.
• Oude elektrische installaties
moeten voldoen aan de
minimale voorschriften op
31/12/2016 met max. 2 jaar
uitstel.
• Elke elektrische installatie moet
een eerste keer gecontroleerd
zijn door een erkend organisme
op 1 januari 2014.

TIP
Neem contact op met uw externe dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk. Die kan
nauwkeurig uitleggen hoe deze
risicoanalyse in zijn werk gaat.

...uw partner in las- en snijtechniek

Verkoop
Verhuur
Reparatie
Service
Laspartners Zeeland &
Laspartners BVBA
Hughersluys 29
4536 HM Terneuzen
Telefoon: 0115 – 615777
Telefax: 0115 – 615888
zeeland@laspartners.com
bvba@laspartners.com

www.laspartners.com

Lasersnijden van
OPEN PROFIELEN
Lasersnijden combineert verschillende bewerkingen:

Zagen, boren, ponsen,
ontbramen in 1 beweging

Lasersnijden zorgt
voor extra creativiteit:

Speciale gaten en sleuven
geen investering in stempels
buis op profiel

Lasersnijden is ideaal voor:

grote gaten en kopsnedes,
efficiënter dan brandwerk

Uitsparingen in de radius
van het profiel

3D gaten en
afschuiningen

Profiel op profiel

Industrielaan 4, B-8501 Kortrijk-Heule, België
Tel +32 (0)56 35 42 00 | Fax +32 (0)56 35 64 31
E-mail: info@SaeySteel.com

www.saeysteel.com
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In de kijker

Van matrijzenbouw tot allrou
Met machinepark van topkwaliteit

De Vlamef lidbedrijven Mervers
(Zwijndrecht) en Mecaform CNC (Schoten)
zijn erg nauw met elkaar verbonden. Niet
alleen omdat Bruno SEGERS zaakvoerder
is van beide, maar ook omdat deze twee
ondernemingen complementair zijn aan
elkaar. Onze reporter Wouter Peeters sprak
met Aimé MAES, technisch directeur van
Mecaform CNC.

Mervers is gespecialiseerd in industriële
mengers. Na te zijn opgestart in 1945 en
vooral als herstellingsbeddrijf actief te
zijn geweest op scheepswerven, specialiseert de firma zich vanaf de jaren ’70 in
industriële roerwerken.
De voornaamste klanten van Mervers
situeren zich in de procesindustrie. Dus
in sectoren zoals de chemie en petrochemie, voeding, verf en waterzuivering.
Bedrijven doen graag beroep op Mervers
omwille van de klantgerichtheid. Want

Strategische bedrijfsevolutie
Technisch directeur Aimé Maes schetst de
evolutie van het bedrijf. In 1976 werd de
bvba Darimont opgestart door de gelijknamige familie. Na vijftien jaar lang matrijzen
te hebben geproduceerd, werd het bedrijf
overgenomen door het West-Vlaamse
bedrijf Boucherie. De firmanaam veranderde in Mecaform CNC. Nadat de familie
Darimont zich geleidelijk uit de onderneming terugtrok, gingen ook de bedrijfsactiviteiten bergafwaarts. In 2000 kwam ik
in het bedrijf en begonnen we ons meer

und mechanisch precisiewerk
naast een reeks standaardmengers, staan
zij ook in voor zgn. custommade (op maat
gemaakte) producten en de mogelijkheid om de installatie van roerwerken ter
plaatse uit te voeren.
De concurrentie vanuit de buurlanden is
echter groot. De prijshandicap als Belgische onderneming vangt Mervers op door
het aanbieden van extra hoge kwaliteit en
door te beantwoorden aan de strengste
normen. Daarnaast streeft de onderneming naar een langdurige vertrouwensrelatie met de klantbedrijven. Want een
roerwerk bevindt zich in het hart van de
productie waarbij twee producten met
elkaar vermengd dienen te worden. Als
dat roerwerk stilvalt of slecht gedimensioneerd is, heeft dat rechtstreeks een nefaste
invloed op de productiekwaliteit. Daarom
is het vertrouwen in een leverancier die
procesgarantie geeft zo belangrijk.
Deze bedrijfsfilosofie is ook van toepassing op zusterbedrijf Mecaform CNC.
De aankoop van die onderneming was in
2004 een opportuniteit om de markt van
de toelevering, van de machinebouwers,
beter te kunnen bedienen naast de sector
van de industriële roerwerken. Beide
bedrijven zijn dan ook complementair
aan elkaar.

op toelevering en algemene mechaniek te
concentreren. We weken een beetje af van
de loutere matrijzenbouw.
In 2004 werd Bruno Segers de nieuwe bedrijfsleider. De oude machines werden stelselmatig door nieuwe vervangen. Ook nu
nog worden er regelmatig nieuwe modellen
bijgekocht; topkwaliteit op het vlak van stabiliteit en nauwkeurigheid. Freesmachines
van DMG (voor kwaliteitsstukken en het
lichtere werk) Mazak (voor standaardwerk)
en draaibanken van de merken Nakamura,
Mori Seiki en Victor. Enkele zijn geautomatiseerd voor het kleinere seriewerk, maar
toch altijd toegespitst op precisie.
Daarnaast beschikken we over een heel
goede mix van oudere en jongere medewerkers, 15 in het totaal, wat de afwerking
en kwaliteit van de productie ten goede
komt.
De core business van de onderneming is
het maken van onderdelen voor machinebouwers, vnl. gesitueerd in de Antwerpse
haven, waarbij onze portefeuille gevoelig
werd uitgebreid om minder afhankelijk
te zijn van bepaalde sectoren. Wij richten
ons op de moeilijke stukken die een hoge
precisie- en afwerkingsgraad vereisen. Als
een onderneming een bijzonder stuk wenst
en/of dat zeer snel nodig heeft, zorgen wij
daarvoor. Ook in dat opzicht zijn wij een
meerwaarde.
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Met een management buy-in nam Bruno Segers
vanaf 1994 het roer in handen, wat het bedrijf

geen windeieren opleverde. Zo steeg het aantal
medewerkers van 12 naar 25.

In de kijker

Diversificatie
“Omdat de markt erg fluctueert,
is een toekomstvisie op lange
termijn heel moeilijk. De
levensduur van de producten
is niet meer zo langdurig, de
verscheidenheid is groter, series
verkleinen, levertermijnen
verkorten, … al deze elementen
dwingen ertoe om de strategie
van snelheid en hoge kwaliteit
te volgen. Maar men weet
nooit of een bepaalde product
volgend jaar nog geproduceerd
zal worden. Op het vlak van
matrijzenbouw waren er vroeger
regelmatig bestellingen die een
half of zelfs een heel jaar werk
opleverden. In de spuitgieterij
maken wij nu nog maar enkele
matrijzen per jaar. Voordien
was dat er elke week wel een.
Die opdrachten gaan nu naar
de lageloonlanden, zodat veel
productiebedrijven uit België
verdwenen zijn. Daarom is
een langetermijnvisie aan
toeleveranciers als wij niet
besteed.
Op de korte termijn is het
belangrijk om er voor te zorgen
dat de medewerkers aan de
slag kunnen blijven op een
rendabele manier. Dankzij onze
stapsgewijze diversificatie blijven
wij gelukkig aan het werk.”

Mechaniek is onze hobby

“Door de financiële crisis was 2009 een
moeilijk jaar. Pas in 2010 verbeterde de
situatie en sindsdien heeft Mecaform
CNC geen economische werkloosheid
meer gekend, enkel een gezonde groei in
activiteit en omzet.
We onderhouden een goede relatie met
enkele machinebouwers die onze capaciteit proberen vol te houden opdat wij
geen andere afnemers zouden zoeken. Zij
stellen er prijs op dat we zo veel mogelijk exclusief voor hen werken i.p.v. voor
de concurrentie. Veel van onze klanten
werken op relaties: een bedrijf voert een
opdracht uit, de klant is tevreden en
vertelt dat aan een andere firma. Daarom
hoeven wij niet aan commerciële prospectie te doen. Onze jarenlange ervaring in
mechaniek is onze hobby. Op die manier
stelt Mecaform CNC zich ook op bij de
klant.”

Superieure kwaliteit

“Er zijn perioden geweest dat een
matrijzenfabrikant de prijs kon vragen
van wat die bepaalde matrijs voor de
klant waard was. Onafhankelijk van
de kostprijs. Als de opdrachtgever bijv.
1 miljoen euro zou verdienen dankzij
die matrijs, kon de fabrikant daar een
half miljoen voor krijgen. Zo kon en
mocht de vorige generatie rekenen. Nu
moet de fabrikant de kostprijs scherp
berekenen en als de klant dat bedrag
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Technisch directeur Aimé MAES schetst de
evolutie van het bedrijf.

kan betalen doet hij dat. Als dat niet
kan, trekt de klant naar China. Dat is de
realiteit. Voorlopig kan men in China de
moeilijkere stukken nog niet aan, maar
dat komt nog wel.
Nu zijn Chinese ondernemingen bezig met het ontwerpen en bouwen van
lasersnijmachines. Die precisieonderdelen
worden o.a. in België gemaakt. Maar eens
die prototypes werken, zullen de Chinezen die stukken zelf aanmaken. Volgens
mij is het de enige juiste manier om als
Europese toeleverancier/machinebouwer
superieure kwaliteit te leveren die Aziatische bedrijven nog niet voor mekaar
krijgen.”
Wouter PEETERS

LASTOESTELLEN, GEREEDSCHAPPEN
& METAALBEWERKINGSMACHINES
Welda nv - Antwerpsesteenweg 949 - 9041 Gent - Tel 09 355 74 26 Fax 09 355 92 01 - info@welda.be

Raadpleeg onze online catalogus op www.welda.be

De toestellen van BYMAT verwijderen verkleuringen op de
lasnaden van roestvrij staal. Door middel van stiften met verschillende vormen wordt steeds een perfect resultaat bekomen.
De toestellen kunnen eveneens tekst- en figuurmarkeringen
aanbrengen op RVS-materiaal. Ideaal voor reclamedoeleinden of
serienummermarkering…

WELDA : SPECIALIST IN LASSYSTEMEN
SEDERT 1967!
COMPLEET GAMMA OP WWW.WELDA.BE
WECO is een bedrijf met een belangrijke
knowhow inzake ontwerp en constructie
van inverter generatoren.
• Hoogtechnologische generatoren
voor verschillende lasprocessen
• Eenvoudig en
intuïtief in gebruik

Technische gegevens en afbeeldingen zijn niet bindend

SELCO is de topnaam in Europa voor lasbronnen en -systemen
voor professioneel booglassen en plasmasnijden.
SELCO is internationaal dé keuze is van de vakman.
• Innovatieve technologie
• Geoptimaliseerd naar efficiëntie en snelheid
• Totale betrouwbaarheid

De LASOPSPANTAFELS van SIEGMUND zijn een vaste waarde in ieder
metaalverwerkingsatelier. Deze tafels versnellen het productieproces en verhogen de precisie, met als gevolg een vermindering
van het aantal foutieve werkstukken.
•
•
•
•
•

16 of een 28mm systeem
Van 1x1m tot 4x2m
Allerhande U-balken en overgangsonderdelen verkrijgbaar
Naar wens plasma-genitreerd of in Hardox 42 (HRC42) uitgevoerd
Meer dan 100 verschillende hulpstukken verkrijgbaar voor een
optimale opspanning van het werkstuk...

DE SIEGMUND LASOPSPANTAFELS ZIJN ONMISBAAR
IN ELKE MODERN UITGERUST LASATELIER!
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 SIGNEREN
Signeert eenvoudig, snel en goedkoop met een diepzwart resultaat roestvaste materialen, zelfs op cilindrische voorwerpen. Licht signeren gebeurt door een
laagje van het materiaal af te nemen, eveneens geschikt
voor aluminium en zwarte stalen.

 LASNAADREINIGEN
Verwijdert op een geheel nieuwe wijze moeiteloos
de oxydatielaag waarbij de ongewenste aanloopkleur
verdwijnt zonder doffe randen na te laten. Het materiaal wordt tegelijkertijd tegen corrosie beschermd.

 ELEKTRO-POLIJSTEN
Verwijdert probleemloos grijze randen veroorzaakt
door verhitting. Edelstaal kan zo tot hoogglans gepolijst worden.

is sinds meer dan 30 jaar gespecialiseerd in hoog-kwalitatief lasmateriaal,
metaalbewerkingsmachines, gereedschappen, uitrusting en toebehoren.
Als exclusieve invoerder van gerenomeerde Europese fabrikanten kenmerkt Welda zich door haar
technische expertise en gedreven klantenservice.

is een Duits kwaliteitsbedrijf dat reeds 25 jaar
naam maakt met een compleet gamma buigmachines. JUTEC machines worden steeds
ontworpen volgens de modernste technieken.

KAPEMA INDUSTRIELE KOLOMBOORMACHINE BM25
• Stabiele uitvoering met dikwandige kolom
• Robuuste tandwielkast met snelheidsregeling
• Boorkopbeveiliging
• Links- en rechtsschakelaar
• Draaibare tafel met spansleuven
• Snelspanboorhouder / MK3 opname
• CE gekeurd

JUTEC RB60 ROLBUIGMACHINE
De RB60 rolbuigmachine beschikt over drie synchroon aangedreven rollen en buigt
buizen met een diameter tot 60 mm zonder beschadigingen. Deze mobiele machine werkt uiterst nauwkeurig en is dus de perfecte oplossing voor de veeleisende
metaalbouwer. De RB60 kan worden uitgebreid met een optie om op een snelle en
zéér eenvoudige wijze 3D-gerolde leuningen voor een spiraaltrap te produceren. De
solide bouw van deze machine verzekert een perfecte herhaalbaarheid.
IN MINDER DAN EEN HALF UUR IS DE
KLANTSPECIFIEKE SPIRAALHANDOMLOOP EEN FEIT!

KARCHER

boor-& freestechniek
De Kärcher ROBO30 is ideaal voor diegene die rationeel, zuiver en precies
wenst te werken.
Door een snel in te stellen boven- en onderpatroon met
een maximale hoek van 50° kan elke leuning in staal of
roestvast staal snel worden vervaardigd. Hierbij kunnen
rondmateriaalen tot ø 60,3 mm en vlakmateriaal tot 80 x

KAPEMA BANDSCHUURMACHINES BGM 75 / 150
De robuuste professionele bandschuurmachines van Kapema zijn verkrijgbaar in
75 en 150 mm bandbreedte, en dit zowel in een driefasige 230 of 400 V versie.
Alle versies zijn standaard uitgevoerd
met afzuigingsaansluiting langs de
achterzijde. Mede door de krachtige
aandrijfmotor, hoge bandsnelheid en
groot drukwiel levert deze machine uitstekende prestaties. De trillingsvrije en
stabiele constructie met behoud van
snelle schuurbandwissel maken deze
machines compleet.
STEEDS GROTE
HOEVEELHEID
KAPEMA MACHINES
OP VOORRAAD.

KAPEMA ZETBANKEN
Krachtige, compacte en goed gedimensioneerde kwaliteitsmachines met een gelaste
constructie en voetbediende bovenklem. De uitsparingen van 25 mm aan boven-,
onder- en buigbalk en het tegengewicht zorgen voor perfecte buigingen aan drie
zijden en over de volle lengte. Verkrijgbare in verschillende lengtes en mesmodellen
maken deze machines onmisbaar
in ieder metaalbewerkingsatelier.

Technische gegevens en afbeeldingen zijn niet bindend

Technische gegevens
• Boorbereik: 25 mm
• Aantal snelheden: 8
• Snelheidsbereik: 100 2900 rpm
• Netspanning: 3 x 400V

12 mm met een maximale lengte van 3 m verwerkt
worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om in één
opspanning vloeivormen en draadsnijden onder 90°
te verwezelijken. Geen nabewerking nodig, het raamwerk is direct lasklaar.
GRAAG EEN DEMONSTRATIE?
WIJ HEBBEN DEZE MACHINE
STEEDS OP VOORRAAD.

Welda nv - Antwerpsesteenweg 949 - 9041 Gent - Tel 09 355 74 26 Fax 09 355 92 01 - info@welda.be

Raadpleeg onze online
catalogus op www.welda.be
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VOOR IEDER PRODUCT

geldt dat het moet voldoen aan:
Hoge kwaliteit en nauwkeurigheid, lange levensduur en uitstekende betrouwbaarheid,
zodat u in alle vertrouwen kunt kopen.
Bovendien streven wij voortdurend naar de kortste leveringstermijn en de beste service
aan een correcte prijs.

Specialist in het zagen van
aluminium: de TA 400
Voor het zagen van aluminium moet
men voldoen aan enkele specifieke
vereisten als hoge omloopsnelheid,
negatieve zaagbladvertanding, dubbele
en stevige inklemming, enz. De TA400
voldoet volkomen en voegt hierbij een
dubbele hoekinstelling aan toe. Daarnaast kan deze machine uitgevoerd
worden met een pneumatisch klemsysteem of in compleet automatische
opstelling.

Stiftlasapparaat met condensatorontlading
De CDP-66 is een modern micro-processor gestuurd apparaat met hoogwaardige componenten. De gebruikte moderne invertertechniek staat voor:
• Eenvoudige éénknopsbediening
• Grote bedrijfszekerheid
• Zeer korte oplaadtijd
• Hoge productiesnelheid
• Gering eigengewicht
• De CDP-66 kan zowel met het KP8 contactpistool als met het HPL8
luchtspleetpistool functioneren

GROTE VOORRAAD

De SPECIAL 315 CSO hardloper
De SPECIAL 315 is dé meest
verkochte bandzaagmachine uit het
gamma. Dankzij de snelle hoekverplaatsing en robuuste reductiekast met met 1,1 kW motor wordt
deze machine onmisbaar in elke
atelier. Het verzagen van ijzer &
roestvast staal is voor deze machine geen enkel probleem door
de aanwezigheid van een dubbele
snelheidsinstelling. Een schotelpomp
zorgt voor de gepaste koeling van het
zaagoppervlak. Met een maximale
klemwijdte van 315 mm kan deze
340 kg zware machine door eender
welk profiel of volmateriaal zagen.

Technische gegevens en afbeeldingen zijn niet bindend

Technische gegevens en afbeeldingen zijn niet bindend

STIFTLASAPPARATEN
Van een eenvoudig draagbaar apparaat tot volautomatisch systeem.
De BSK+BTV toestellen zijn geproduceerd volgens de laatste technische
ontwikkelingen. Hierdoor kunnen zij alle soorten stiften verlassen met uitzonderlijke afwerkingskwaliteit. Daarnaast beschikt BSK+BTV over een
ruim assortiment aan toebehoren. Wanneer deze echter geen oplossing
bieden voor uw probleem, dan denkt BSK+BTV graag met u mee!

BAND- & CIRKELZAAGMACHINES
MACC biedt een uitgebreid gamma manuele, half- en
volautomatische, numeriek gecontroleerde zaagmachines aan. Dit zowel in de cirkel- als bandzaagtypes als in vertikale als horizontale modellen. MACC onderscheidt zich
door kwaliteit, veiligheid en constante technologische innovatie.

= KORTE LEVERINGSTERMIJN

LINTZAGEN

HSS- EN HM-FREZEN

PLASMA
ONDERDELEN

BLINDNIETEN &
KLINKMOEREN

voor alle machinemerken

PONSEN

CIRKELZAGEN

SCHUUR- &
POLIJSTMATERIAAL

(met persoonlijke bedrukking)

op maat uit eigen atelier

nitto, quick-in & weldon opname

WERKKLEDING
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ANTWERPSESTEENWEG
949 9041 GENT
WWW.WELDA.BE
INFO@WELDA.BE
TEL 09 355 74 26 92 01

meer dan 4500 m² gereedschappen voor de vakman

werkplaatsinrichting, werkkledij, veiligheidsuitrusting

compressoren, hogedrukreinigers,...

SPECIALIST IN
LAS-APPARATUUR

sedert
1967

metaalbewerkingsmachines

online catalogus
op www.welda.be
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Wat doet
Vlamef voor u?
✔

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

✔

Dienstverlening: metaalondernemers adviseren, correct
en betrouwbaar eerstelijnsadvies via vlamef@unizo.be;

✔

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

✔
✔

Abonnement op het vakblad Metaal Info;

✔
✔

Netwerking: in contact brengen met andere ondernemers.

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.

Permanente vorming: hen opleidingen aanbieden die de
know-how van hun medewerkers op het hoogste niveau
houden. VLAMEF werkt daarvoor samen met METALogic
Education Center.

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

En aan welke prijs doet vlamef dit?
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).

VLAMEF is aangesloten bij de grootste interprofessionele belangenbehartiger voor de KMO, namelijk
UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. Op die
manier biedt VLAMEF in één geïntegreerd lidmaatschap ook alle ledenvoordelen van UNIZO aan.

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

Gluren bij de buren

Nieuwe beeldenbank in Nederland

Moderne Techniekbeeldbank geeft techn
Technische
richtingen
modern
voorstellen:
zo kiezen
jongeren
opnieuw voor
technische
beroepen.

Hoewel de technische sector bij uitstek
erg innovatief is, heerst nog te vaak de
opvatting dat een technische opleiding
minderwaardig is en tot minder goede en
vuile jobs leidt.
Dit komt onder andere door de beeldvorming over de sector in diverse media. In
de media zien we te vaak ouderwetse
en achterhaalde foto’s over technische
beroepen. Deze foto’s van mensen in
afgeleefde overalls met vuile handen
schrikken af en motiveren jongeren niet
om voor een technisch beroep te kiezen.
Op die manier voelen jongeren zich niet
aangesproken om voor een technische opleiding te kiezen en dat heeft belangrijke
gevolgen voor de technische sector. Zo
dreigt een tekort aan geschoold personeel.
Voor de duizenden banen die beschikbaar
zijn, zullen er steeds minder geschikte
kandidaten te vinden zijn.
In Nederland kampt men met dezelfde
problemen als in België. Daar werken
bedrijfsleven, opleidingsfondsen, sectororganisaties en scholen samen aan een

nische beroepen een aantrekkelijk imago
moderne beelddatabank. Ze pakken de
verkeerde beeldvorming aan door een
databank met uitnodigende foto’s als
alternatief aan te bieden. Ze staat boordevol foto’s over technische beroepen
die jongeren wel aanspreken. Ze tonen
jongeren die werken met hightech apparatuur en met geavanceerde machines
zoals robots. Het vooruitstrevende en
het technische vernuft dat bij de sector
hoort, wordt belicht. De mensen werken
met moderne apparaten en ze stralen
enthousiasme uit. Verder is er ook aandacht voor de harmonie tussen jong en
oud op de werkvloer en zijn er foto’s die
benadrukken dat vrouwen en techniek
een vanzelfsprekende combinatie is. Zo
wil men alle leeftijden en vrouwen warm
maken [motiveren, laten kiezen] voor een
technische opleiding.

De beeldbank werd in mei 2013 opgericht
en bezit nu al meer dan 900 foto’s die
iedereen gratis kan gebruiken. Men wil
in de eerste plaats iedereen bereiken die
in de media werkt. Door deze beelden te
gebruiken, geven journalisten en adverteerders namelijk een modern en attractief
beeld van de sector. Ze tonen werknemers
die trots, innovatie en enthousiasme uitstralen. Een broodnodige steun voor het
imago van de sector. Ook in Vlaanderen
kan u de beelden uit deze databank vrij
gebruiken.
Wanneer u afbeeldingen zoekt
over techniek, kan u attractieve en
moderne foto’s vinden op
www.techniekbeeldbank.nu.
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MTMS Network event 2014

MTMS Network event 2014

150 technologie- en toeleveranciers netwerken met de industrie in Kortrijk Xpo
Hoe u het morgen maakt?
Dat ontdekt u tijdens uw bezoek aan
MTMS NETWORK EVENT 2014.

Is uw commerciële strategie
voor 2014 al tot in
de puntjes uitgewerkt?
Weet dat op 5 en 6 februari 2014 minstens
2400 beslissers uit de maakindustrie en
machinebouw terug richting Kortrijk Xpo
komen voor het grootste Belgische netwerkplatform, namelijk MNE 2014. Dit
event vindt slechts om de 2 jaar plaats.
MNE 2014 is het grootste netwerktreffen
voor bedrijven uit de metaal- en kunststoffenverwerking. Deze sterk gegroeide
tweede editie verzamelt leveranciers van

bewerkingsmachines, IT, randapparatuur, en toeleverende metaal-en kunststoffenverwerkers onder één dak. Op
twee namiddagen (en avonden) worden
opnieuw meer dan 2300 bezoekers uit
de maakindustrie en apparaten- en
machinebouw verwacht.
De mix van machinetechnologie en toeleveranciers betekent voor de bezoeker dat
hij er niet alleen de technologie kan ontdekken om zelf een product of onderdeel
te maken, maar er ook de partners vindt
die over de machines beschikken om deze
voor hem te maken.
Nieuw

Kunststoffenbewerking en
nieuwe productietechnologie
in de kijker
Naast klassieke transformatie van metaal
(verspaning, plaatbewerking, lassen,
oppervlaktebehandeling…) treft u er als
bezoeker nu alle nieuwe assemblagemethodes en productietechnieken aan, zoals
bijvoorbeeld Additive Manufacturing.
Voor het eerst komen ook toeleveranciers
van kunststoffen aan bod.
MNE 2014 is het mekka voor de productie
van allerlei onderdelen, ongeacht het materiaal of de combinaties van materialen.
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Ideas Battle Arena
Een doorlopend programma waarin
bekende ondernemers hun ideeën wereldkundig maken. Notoire ondernemers
zullen hun mening over de sector met u
willen delen.

Voor wie is MNE 2014 bedoeld?
Bezoekers met een profiel van aankoop,
productie, directie, engineering en management zijn heel welkom, individueel,
met partner of als team. Op MNE 2014
krijgen u en uw mensen ‘s middags en ‘s
avonds de tijd om ongedwongen, gezellig
en gericht verkennende gesprekken te
voeren met de exposanten.
MNE 2014 is één groot ondernemerscafé
met netwerkstandjes met één centrale
netwerkzone.

Ideas Battle Arena

We want you for the Ideas Battle Arena!

Concept van MNE 2014
• Bezoekers: verantwoordelijken aankoop, productie, maintenance, engineering en CEO’s uit de diverse takken
van de maakindustrie, machine- en
apparatenbouw
• Exposanten: leveranciers van machines,
technologie en componenten, alsook de
verwerkers/toeleveranciers voor kunststoffen en metaal
• Gezellig en gericht: de mix van leveranciers en toeleveranciers, de aangeboden
informele network events, notoire
gastsprekers in de Ideas Battle Arena
en de late openingsuren maken van
MNE 2014 hét ondernemerscafé van de
maakindustrie
• Bewezen formule: de eerste MNE 2012
scoorde meteen 135 exposanten en 2.380
bezoekers (scholen niet meegeteld)

Hebt u een overtuiging, idee, stelling die u met collega’s, ondernemers,
politici en media wil delen? Zoekt u gelijkgestemden om samen een
concept, project of doel te bereiken? Durft u de uitdaging aan om die
stelling uit de doeken te doen en te verdedigen in de Idea’s Battle Arena?
En kan u het vooral “goed uitleggen”?

Tijdens MNE 2014, het trefpunt voor
ondernemers en beslissingsnemers
uit de maakindustrie en apparatenbouw, krijgt u de kans om in een half
uur tijd uw idee, overtuiging, voorstel te verkondigen in de Ideas Battle
Arena. Dit is een open spreekruimte
in het midden van de netwerkbeurs
en voorzien van alle audio-visuele
apparatuur. De toehoorders zitten op
een tribune in arenavorm en krijgen
de mogelijkheid om vragen te stellen.
Na uw voorstelling bieden wij een
gratis netwerkreceptie aan voor de
toehoorders en exposanten.

Tijdstip
5 en 6 februari van 14 tot 21 uur

Praktisch
Beurs:
5 en 6 februari telkens van 14 tot 21
uur in Hall 4 te Kortrijk Xpo
Bezoeken:
gratis mits pre-registratie online en
enkel voor professionals
Registreer u via volgende site:
www.networkevent.be/MNE/ of
via de bijgevoegde kaart.

Locatie
Ideas Battle Arena @ MNE 2014
te Kortrijk Xpo, Hall 4

Publiek
zaakvoerders, ceo’s, inkopers,
engineering en productiechefs uit de
maakindustrie en de apparatenbouw

Organisatie
Invent Media bvba
Kortrijksesteenweg 198
B 8530 Harelbeke
e-mail:
www.networkevent.be
Corporate:
www.expoadvice.com
belgian industrial exhibitions
@industrialfairs

Bent u kandidaat?
Download de criteria en argumenteer uw kandidatuur via mail:
www.networkevent.be/MNE/sites/default/files/
MNE%202014%20-%20criteria%20deelname%20IBA_NL.pdf
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Wat doet VLAMEF?
• Volledig UNIZO-lidmaatschap: geniet van alle diensten en privileges.
• Dienstverlening: metaalondernemers adviseren, correct en betrouwbaar
eerstelijnsadvies via vlamef@unizo.be.
• Informatie: abonnement op ‘UNIZO Metaalcontact’ de e-mail-service
van VLAMEF en informatie via de website www.vlamef.be.
• Abonnement op Metaalinfo en gratis vermelding in 1 rubriek van het
leveranciersrepertorium.
• Permanente vorming opleidingen aanbieden die de know-how van uw
medewerkers op het hoogste niveau houden. VLAMEF werkt daarvoor
samen Metalogic Education Center.
• Networking
• Belangenbehartiging

Meer info: tel. 02 21 22 540 - e-mail: vlamef@unizo.be

ThyssenKrupp Christon
Mijn partner voor:
-

 09/349.36.35
www.thyssenkrupp-christon.be

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

ThyssenKrupp Christon

“De laser voor iedereen!”
• Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
• Beschikbaar in 3000mm bij 1500mm
of 4000mm bij 2000mm
• Compact
• Laservermogen van 2,5kW tot en
met 5kW (ook fiber lasers)
• Verplaatsing van 140m/min,
acceleratie van 1,2g.

Voor meer informatie over ons volledig Prima Power lasergamma:

Prima Power Benelux NV
Leenstraat 5 B-9810 Nazareth, Belgium
t. +32 9 382 90 30 f. +32 9 382 90 31 info.benelux@primapower.com
primapower.com
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Indexen
WAARDEN “I” (materialen)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Algemene index BEDIENDENSALARISSEN
2010

2011

2012

1e kw.

2013

Januari

4.471

4.842

5.401

6.599

6.823

6.461

6.585

7.454

7.466

7.380

Februari

4.603

4.968

5.490

6.621

6.921

6.330

6.601

7.457

7.487

7.362

Maart

4.786

5.011

5.560

6.692

7.027

6.223

6.927

7.460

7.502

7.314

April

4.865

4.998

5.689

6.731

7.214

6.282

7.235

7.437

7.483

7.238

Mei

4.894

4.955

5.891

6.783

7.332

6.373

7.216

7.431

7.461

7.198

Juni

4.848

4.981

5.903

6.774

7.477

6.396

7.015

7.460

7.386

7.161

2e kw.

3e kw.

4e kw.

basis 1987 = 100
1996

133,4

133,7

133,8

134,2

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

1999

102,58

103,29

103,51

102,56
103,65

2000

104,78

105,96

106,75

106,89

Juli

4.838

5.038

6.033

6.785

7.376

6.385

6.882

7.481

7.381

7.184

2001

107,28

108,45

110,13

111,20

Augustus

4.894

5.162

6.388

6.724

7.293

6.505

7.037

7.395

7.411

7.286

2002

112,66

113,00

113,28

113,38

September

4.940

5.261

6.430

6.653

7.061

6.554

7.151

7.371

7.450

7.296

2003

113,79

114,80

115,43

115,57

Oktober

4.936

5.271

6.567

6.679

6.743

6.462

7.075

7.333

7.417

7.269

2004

116.67

117,09

117,59

118,12

November

4.873

5.271

6.561

6.721

6.590

6.483

7.127

7.361

7.381

7.235

2005

118,31

119,61

120,76

120,79

December

4.821

5.289

6.541

6.625

6.457

6.526

7.259

7.398

7.376

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

RENTEVOET VERWIJLINTRESTEN
Januari

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

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5,25

4,50

4,50

4,75

6,00

6,50

4,50

3,25

3,25

3,25

3,00

Februari

5,25

4,50

4,50

4,75

6,00

6,50

4,50

3,25

3,25

3,25

3,00

Maart

5,25

4,50

4,50

4,75

6,00

6,50

4,50

3,25

3,25

3,25

3,00

April

5,00

4,50

4,50

5,00

6,25

6,50

4,00

3,25

3,25

3,25

3,00

Mei

5,00

4,50

4,50

5,00

6,25

6,50

3,75

3,25

3,50

3,25

3,00

Juni

5,00

4,50

4,50

5,00

6,25

6,50

3,25

3,25

3,50

3,25

2,50

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

Nat. referteloon metaalbouw (Fabriek en werkplaats)
aanbestedingen na 11-07-1981
(typebestek 101 van 1987)

Juli

4,50

4,50

4,50

5,25

6,50

6,50

3,25

3,25

3,50

3,25

2,50

Augustus

4,50

4,50

4,50

5,25

6,50

6,75

3,25

3,25

3,75

3,00

2,50

September

4,50

4,50

4,50

5,50

6,50

6,75

3,25

3,25

3,75

3,00

2,50

1-07-’10 (< 10 arbeiders)
1-01-’11 (10 of meer arbeiders)

Oktober

4,50

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

4,50

5,75

6,50

5,75

3,25

3,25

3,75

3,00

2.50

December

4,50

4,50

4,50

5,75

6,50

5,25

3,25

3,25

3,50

3,00

2.25

Opdrachten die na 16/03/2013 werden gegund: 17/03/2013 - 30/06/2013: 9,00 % / Vanaf 01/07/2013: 8,50 %

1-07-’10 (10 of meer arbeiders)

1-01-’11 (< 10 arbeiders)
1-02-’11 (10 of meer arbeiders)
1-02-’11 (< 10 arbeiders)
1-07-’11 (10 of meer arbeiders)
1-07-’11 (< 10 arbeiders)

Opdrachten die na 08/08/2002 werden gegund: (wet 02/08/2002)
01/01/2009 - 30/06/2009 : 9,50 %
tweede semester 2002: 10,50 %
01/01/2009 - 30/06/2011: 8,00 %
eerste semester 2003: 10,00 %
01/07/2011 - 31/12/2011: 8,50 %.
01/07/2003 - 30/06/2006: 9,50 %
01/01/2012 - 30/06/2013: 8,00 %
01/07/2006 - 31/12/2006: 10,00 %.
Vanaf 01/07/2013: 7,50 %.
01/01/2007 - 30/06/2007: 11,00 %.
01/07/2007 - 31/12/2008: 11,50 %

1-01-’12 (10 of meer arbeiders)
1-01-’12 (< 10 arbeiders)
1-02-’12 (10 of meer arbeiders)
1-02-’12 (< 10 arbeiders)
1-04-’12 (10 of meer arbeiders)

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.

1-04-’12 (< 10 arbeiders)
1-07-’12 (10 of meer arbeiders)
1-07-’12 (< 10 arbeiders)
1-01-’13 (10 of meer arbeiders)
1-01-’13 (< 10 arbeiders)
1-02-’13 (10 of meer arbeiders)
1-02-’13 (< 10 arbeiders)
1-07-’13 (10 of meer arbeiders)

REFERTELOONKOST PER REGIO METAALBOUW
Per uur in euro

Vanaf 01-02-2013

Aantal arbeiders
Nationaal

1-07-’13 (< 10 arbeiders)

Loon

+ Soc. lasten

9,7547 €
9,7547 €
9,7547 €
10,0464 €
10,0464 €
10,0464 €
10,0765 €
10,3546 €
10,3546 €
10,3546 €
10,4985 €

91,96 %
90,00 %
92,12 %
90,17 %
92,37 %
90,42 %
92,37 %
90,42 %
92,52 %
90,57 %
92,84 %
90,89 %
92,99 %
91,04 %
92,99 %
91,04 %
93,10 %
91,19 %
93,23 %
91,32 %
93,23 %
91,32 %

Vanaf 01-07-2013

< 10

10 +

< 10

10 +

19,8104

20,0082

20,0857

20,2863

Brabant

19,2988

19,4915

19,5671

19,7624

Limburg

20,5005

20,7052

20,7854

20,9929

Antwerpen

19,9388

20,1379

Oost-Vlaanderen, excl. Waasland

19,3400

19,5330

Waasland

18,7637

18,9510

Brugge

20,7008

Roeselare-Tielt

20,2160

20,4178

Bruggen & metalen gebinten

(monteurs)

vanaf

gemiddeld loon

10 of meer arbeiders

01/07/2009

op 14,0944 €

127,45 %

< 10 arbeiders
125,16 %

01/02/2010

op 14,0944 €

127,52 %

125,23 %

01/07/2010

op 14,2916 €

127,52 %

125,23 %

19,8045

01/01/2011

op 14,2916 €

127,97 %

124,29 %

19,0245

19,2144

01/02/2011

op 14,2916 €

130,13 %

127,09 %

20,9075

20,9886

21,1981

01/07/2011

op 14,7190 €

130,13 %

127,09 %

20,1502

20,3514

20,4303

20,6343

01/01/2012

op 14,7190 €

130,32 %

127,07 %

01/04//2012

op 14,7631 €

132,98 %

129,74 %

19,6088

Kortrijk

20,1636

20,3649

20,4439

20,6480

Oostende-Veurne-Diksmuide

18,8494

19,0376

19,1113

19,3021

Ieper

20,1607

20,3620

20,4410

20,6451

In industriële of commerciële contracten van bedrijven behorend tot de sectoren Contracting & Maintenance en Montage & Kranen, kunnen 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.
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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).

Vragen van leden over normen

Betreedbare goederenlift: onder
liftenrichtlijn of onder machinerichtlijn?
De Liftenrichtlijn stelt dat goederenliften onder deze richtlijn vallen als de lift
bepaalde stopplaatsen van gebouwen en
bouwwerken bedient, met behulp van
een kooi die langs vaste, ten opzichte van
het horizontale vlak meer dan 15 graden
hellende leiders beweegt, en die bestemd
is voor vervoer van:
• personen en goederen,
• uitsluitend goederen indien de kooi
betreedbaar is, d.w.z. dat een persoon
er zonder moeite kan binnengaan, en
uitgerust is met bedieningsorganen
die in de kooi of binnen het bereik van
een zich daarin bevindende persoon
gesitueerd zijn.
Liften die een volstrekt vaste baan in de
ruimte volgen, al bewegen zij niet langs
vaste leiders, vallen onder de toepassing
van deze richtlijn (bij voorbeeld door een
schaarconstructie geleide liften).
De liftenrichtlijn is dan weer niet van toepassing op onder meer bouwliften.

In het algemeen kan gesteld worden
dat goederenliften, hijs- en hefwerktuigen met een maximum snelheid van 15
meter/seconde, onder de Machinerichtijn
ressorteren. Indien die snelheid wordt
overschreden is een schacht en een liftput verplicht te voorzien, want dan valt
de lift onder de Liftenrichtlijn én is ook
een typecerficaat door een keuringsorganisme vereist.
Er is evenwel een uitzondering op de
regel dat de maximum snelheid niet meer
dan 15 meter per seconde mag bedragen:
betreedbare goederenliften zonder personenvervoer, waarvan de nominale last
niet groter is dan 300 kg Voor deze liften
bestaat de specifieke norm EN 81-31 van
het jaar 2010 en mag de nominale snelheid oplopen tot 1 m/s.
De norm onderscheidt deze liften in twee
categorieën. Categorie A is voor installaties met een maximale snelheid van

0,3 m/s en een maximale hefhoogte van
12 meter. Indien ze een van deze grenzen
overschrijden vallen ze onder categorie B,
wat betekent dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen gelden.
De titel van de EN 81-31 is “Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het
aanbrengen van liften - Liften voor het
vervoer van uitsluitend goederen - Deel
31: Betreedbare goederenliften”.
De norm is van toepassing op nieuwe,
betreedbare elektrische goederenliften,
met tractie- of positieve aandrijving, en
op nieuwe, betreedbare hydraulische
liften. Ze moeten permanent aangebracht
zijn in zones met beperkte toegankelijkheid en/of uitsluitend gebruikt worden
door bevoegd personeel. De lift moet
vaste, permanente niveaus bedienen. Ze
verplaatsen zich langs een vaste route
(bijv. liften met geleidingsrails), waarvan
de helling niet groter is dan 15 graden.
De schacht moet afgeschermd worden
van het hefvlak door middel van een gesloten schachtwand (kleine afstand tussen hefvlak en schachtwand) of van een
geperforeerde schachtwand in bijv. gaas
(maar dan met een grotere afstand tussen
het hefvlak en de schachtwand).

Opgelet!
Het ARAB verplicht een indienststellingsonderzoek en
periodieke keuring van hijs- en
hefwerktuigen die als arbeidsmiddel gebruikt worden, ook van de
goederenliften die vallen onder de
norm EN 81-31.
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Registratie en publicatie technische normen
De volgende normen, geregistreerd tussen 21 september en 10 december 2013 door het Belgisch Instituut voor Normalisatie, zijn een selectie op basis van hun belang voor bepaalde metaalverwerkende en -bewerkende bedrijven. De normnummers dienen voorafgegaan
te worden door het letterwoord “NBN”. Onderstaande lijst is een aanvulling op eerder verschenen lijsten in Metaalinfo. Indien er 2e (of
3e ,… ) uitgave bij vermeld staat, betekent dit dat de vorige uitgaven onder hetzelfde normnummer geannuleerd werden.

STAAL EN METALEN
EN 10149

EN 10268+A1

TRANSPORTSYSTEMEN - LIFTEN - HIJSINSTALLATIES

Warmgewalste platte producten gemaakt van staalsoorten met
een hoge vloeigrens voor koudvervormen.
Deel 1: algemene technische leveringsvoorwaarden. (2e uitgave)
Deel 2: leveringsvoorwaarden voor thermomechanisch gewalste
staalsoorten. (2e uitgave)
Deel 3: leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeide of normaliserend gewalste staalsoorten. (2e uitgave)

EN 13001-3-1+A1 Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-1: Grenstoestanden en
bewijs van geschiktheid van staalconstructies
EN 81-82

Veiligheidsregels voor het vervaardigen en aanbrengen van liften
- Bestaande liften - Deel 82: Regels voor de verbetering van de
toegankelijkheid van bestaande liften voor personen inclusief personen met een handicap (1e uitgave).

Koudgewalste platte staalproducten met een hoge vloeigrens voor
koudvorming - Technische leveringsvoorwaarden.

EN 13015+A1

Onderhoud van liften en roltrappen - Regels voor onderhoudsinstructies.(Vervangt de EN 13015 van 2001.)

ALUMINIUM en ALUMINIUMLEGERINGEN
EN 485-2

Plaat en band - Deel 2: mechanische eigenschappen. (2e uitgave)

EN 754-2

Koudgetrokken staven en buizen
Deel 2: mechanische eigenschappen. (2e uitgave)

EN 755-2

Geëxtrudeerde staven, buizen en profielen
Deel 2: mechanische eigenschappen. (2e uitgave)

Deze Nederlandstalige norm heeft geen betrekking op bestaande installaties, maar
kan daarvoor wel als uitgangspunt worden gehanteerd. De norm specificeert vooral
de elementen die nodig zijn bij het opstellen van de instructies voor onderhoudswerkzaamheden, die worden verstrekt bij nieuw geïnstalleerde personenliften, personengoederenliften, betreedbare goederenliften, klein-goederenliften, roltrappen en rolpaden.
EN 280

Hoogwerkers - Ontwerpberekeningen - Stabiliteitscriteria - Constructie - Veiligheid - Inspecties en beproevingen. (3e uitgave)

Hoogwerkers zijn machines die volgens de Machinerichtlijn (bijlage IV) moeten voldoen aan een conformiteitsanalyse. De fabrikant kan ervoor kiezen om de conformiteit
te bepalen volgens de norm of aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen
(EHSR). In de praktijk wordt door de fabrikant meestal een beroep gedaan op een zgn.
aangemelde (keurings)instantie om te controleren of aan de richtlijn wordt voldaan.
De richtlijn laat evenwel ook toe dat fabrikanten hun ontwerp zelf certificeren door aan
te tonen dat de constructie voldoet aan de EN 280.

STAALBOUW

COMPRESSOREN
EN 12900

EN 1993-1-5 NL Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel
1-5: Algemene regels - Constructieve plaatvelden. (Vervangt de
ENV 1993-1-5 van 1998)
Deze deelnorm geeft eisen voor het ontwerp en de berekening van verstijfde en nietverstijfde plaatvelden onderhevig aan krachten in het vlak. De norm beschrijft ook de
effecten ten gevolge van “shear lag”, belasting in het vlak en plooien van plaatvelden
van liggers met I- en kokervormige doorsnede. Uit platen samengestelde constructieve onderdelen onderhevig aan belastingen in het vlak, zoals opslagtanks en silo’s
vallen eveneens onder deze norm. De effecten van buiging uit het vlak vallen buiten
het toepassingsgebied van dit document.

Compressoren voor koelvloeistoffen - Indelings-voorwaarden, toleranties en weergave van prestatie-gegevens van de fabrikant.
(3e uitgave)

FITTINGS, SLUITRINGEN, KLEPPEN
EN 1591-4

Flenzen en hun verbindingen - Deel 4: Kwalificatie van de bekwaamheid van personeel in het monteren van boutverbindingen
van systemen onder druk voor kritische toepassingen.

Deze norm kan gebruikt worden om de juiste eisen te stellen aan de kennis van monteurs en om werkinstructies op te stellen voor een vakkundige montage van flensverbindingen.

EN ISO 19902/A1 Vaste buitengaatse staalconstructies voor de aardolie- en aardgasindustrie. (Amendement.)
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VENTILATIESYSTEMEN
Foto: Trox

13501-3+A1 NL. Brandwerende leidingen
en kleppen: classificatie
op basis van resultaten
van brandweerstandsproeven op producten en
onderdelen van installaties in gebouwen.

PIJPLEIDINGEN
EN 13480

MACHINERICHTLIJN - MACHINEBOUW en -VEILIGHEID
EN 13732

Melkkoeltanks voor de boerderij - Eisen voor prestatie, veiligheid
en hygiëne.

Metalen industriële leidingsystemen.Addenda aan de in 2012 gepubliceerde normen:
Deel 2: materialen
Deel 4: fabricage en installatie.
Deel 5: inspectie en beproeven.

VEREN
EN 13906-1

Cilindrische schroefveren gemaakt van ronde draad of staaf - Berekening en ontwerp - Deel 1: Drukveren (2e uitgave).

TANKBOUW, DRUK- & PROCESAPPARATUUR
EN 16249

Tanks voor het vervoer van gevaarlijke stoffen - Service-uitrusting
- Kap op de aansluiting voor laden en lossen aan de onderzijde.

EN 1983

Industriële afsluiters - Stalen kogelkranen (2 uitgave).

EN ISO 4126-7

Veiligheidsvoorzieningen voor bescherming tegen ontoelaatbare
overdruk - Deel 7: Algemene gegevens. (3e uitgave)

Metallieke en andere anorganische deklagen - Richtlijnen voor het
specificeren van metallieke en anorganische deklagen. (Vervangt
de EN 1403 van 1998.)

Wie wenst een lijst te bekomen van de normen die van toepassing zijn op bepaalde constructies, technieken of producten, kan daarvoor terecht bij ons redactiesecretariaat. (Tel. 051 25 21 00)
Zorg ervoor dat uw product of techniek niet onverkoopbaar wordt omdat het niet
beantwoordt aan de norm(en)!

LASTECHNIEK + SMEEDWERK
EN ISO 6520-2

Lassen en aanverwante processen - Indeling van geometrische
onvolkomenheden in metalen - Deel 2: Druklasverbindingen.
(2e uitgave)

EN ISO 14732

Laspersoneel - Het kwalificeren van bedieners en lasinstellers voor
het gemechaniseerd en automatisch lassen van metalen.(Vervangt
de EN 1418 van 1998).

EN ISO 9017

Destructieve beproevingen van lasverbindingen in metalen Breukproef. (Vervangt de EN 1320 van 1996.)
Destructieve beproevingen van lasverbindingen in metalen - Macroscopisch en microscopisch onderzoek van lassen.(Vervangt de
EN 1321 van 1996.)
Foto: Sumec AG

EN ISO10675

EN ISO 27830

e

De nominale afblaascapaciteit die op de veerbelaste drukontlastingsinrichtingen moet
conform deze norm berekend worden en daarop vermeld worden.

EN ISO17639

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Niet-destructief onderzoek van lassen - Aanvaardbaarheidsniveaus voor radiografische beproeving - Deel 1: Staal, nikkel, titanium en hun legeringen. (Vervangt de EN 12517-1 van 2006.) Deel
2: Aluminium en zijn legeringen.(Vervangt de EN 12517 van 2008.)

EN ISO 15626

Niet-destructief onderzoek van lassen - Gebruik van time-of-flight
diffractietechniek (TOFD) - Aanvaardbaarheidsniveaus.

EN ISO 9692-1

Lassen en verwante processen - Types lasnaadvoorbereiding
- Deel 1: handmatig booglassen, booglassen onder gasbescherming, autogeenlassen, TIG-lassen en bundellassen van staal. (2e
uitgave)

Brons | Non Ferro metalen | Technische kunststoffen

Uit voorraad bestellen
Mouton in Lokeren bellen
www.mouton-lokeren.be
E-mail
Telefoon
Fax

info@mouton-lokeren.be
09-3404030
09-3486257

brons | aluminiumbrons | messing | koper | gietijzer | kunststoffen

35 metaalinfo • 1/2014

Referteprijzen

De tarieven gelden voor de basisafmetingen of anders voor
courante afmetingen, zonder extra’s en andere kortingen dan
de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen. De prijzen
geven een aanduiding van de prijsevolutie en zijn dus geen
absolute prijzen. De basisprijs van het courante staal is die van
het staal AE 235A of het vergelijkbare; voor kwaliteitsstaal is de
basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN
of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen
en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse
tarieven in aanmerking genomen. De beschrijving van de
categorieën is terug te vinden in de eertijdse norm NBN A21-101
(die al sinds 1992 vervangen is door de EN 10027).
Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde barema’s). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met
de reële marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extra’s. Zij kunnen dus
beschouwd worden als representatief voor de markttendens en
gelden ook als de prijzen voor openbare werken. De opgegeven
prijzen gelden voor minimumafnames. Bij grotere afname daalt
de prijs behoorlijk omdat er dan forse kortingen (tot 30 à 35 %)
door de staalhandels worden gegeven. In de praktijk liggen
FERROMETALEN			
Vormgietijzer (ingevoerd, vertrek Brussel) 	O.W. 22 > 229

Prijs in US$ per ton

Het eerder zwak herstel van de vraag naar staal in Europa
gekoppeld aan een verhoogde staalproductie zette in
2013 een neerwaartse druk op de staalprijzen, hoewel de
staalproducenten prijsverhogingen hadden aangekondigd in
het vierde kwartaal.

Bron: LME

Stabiele ferro-, nonferro- & kunststofprijzen

Evolutie van de gemiddelde staalprijs over de voorbije 4 jaar.

de prijzen dus veel lager dan de marktgenoteerde prijzen, die
louter een indicatie geven van de prijsevolutie.
De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij
anders aangegeven). De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin
ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen
en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van
Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 12 mei,
duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als
basisreferte kunnen gebruikt worden!
O.W. = refertenummer Openbare Werken.
LME = London Metal Exchange.

augustus

september

939,00

956,00

oktober

november

december

978,00

958,00

991,00

Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101)

1608,00

1634,00

1645,00

1645,00

1630,00

Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101

O.W. 217

1608,00

1634,00

1645,00

1645,00

1630,00

Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101)	O.W. 210

1674,00

1701,00

1713,00

1713,00

1698,00

Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101

1679,00

1706,00

1718,00

1718,00

1703,00

Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101

1679,00

1706,00

1718,00

1718,00

1703,00

Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101

1739,00

1767,00

1779,00

1779,00

1763,00

Categorie 2b 1-2-3

Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A	O.W. 219

1450,00

1475,00

1482,00

1476,00

1476,00

Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D	O.W. 211

1568,00

1595,00

1603,00

1597,00

1597,00

Effectieve prijs af fabriek voor 25 ton	O.W. 218

698,49

721,70

730,85

726,44

722,96

Effectieve prijs, extra gewogen,
Ø 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm	O.W. 224

964,14

987,35

996,50

992,09

988,61

Betonijzer
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FERROMETALEN		

augustus

september

Courant staal A 320	O.W. 220

1637,00

1653,00

Kwaliteitsstaal AE 235A

1641,00

1657,00

1694,00

1711,00

oktober

november

december

1653,00

1653,00

1643,00

1657,00

1657,00

1647,00

1711,00

1711,00

1701,00

Dikke platen

ex-O.W. 215

Kwaliteitsstaal AE 355D	O.W. 212
Halfdikke platen
Courant staal A 320	O.W. 216

1362,00

1370,00

1370,00

1370,00

1370,00

Kwaliteitsstaal AE 235A

1372,00

1380,00

1380,00

1380,00

1380,00

Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm

1137,00

1137,00

1152,00

1152,00

1120,00

Dikte 1 mm	O.W. 205

1099,00

1099,00

1113,00

1113,00

1082,00

Dikte 2 mm

1097,00

1097,00

1111,00

1111,00

1080,00

Courant staal A 320 dikte 1,50 mm	O.W. 221

1388,00

1388,00

1399,00

1435,00

1424,00

Courant staal A 320 dikte 2 mm	O.W. 222

1361,00

1361,00

1372,00

1408,00

1397,00
1396,00

Warmgewalste dunne platen

Courant staal A 320 dikte 2,75 mm	O.W. 223

1360,00

1360,00

1371,00

1407,00

Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik

1396,00

1396,00

1407,00

1444,00

1432,00

Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik

1369,00

1369,00

1380,00

1416,00

1405,00

Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik

1369,00

1369,00

1380,00

1416,00

1405,00

Damplanken courant staal, kwaliteit PAE 320
(lengte 18 - 30 m) 	O.W. 226

1632,00

1632,00

1665,00

1698,00

1732,00

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

975,00

989,00

1011,00

995,00

975,00

Dynamo & transformatorplaten, koudgewalst
Niet-georiënteerde korrels - verlies 1,50 W/kg - 0,5 mm dik

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

Gerichte korrels/verlies in W/kg 0,97; 0,3 mm dik, kwaliteit
M5x-30

2514,00

2408,00

2408,00

2408,00

2408,00

Elektrolytisch verzinkte platen

1103,00

1103,00

1103,00

1091,00

1091,00

Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven: prijs per kg.
(prijzen van belangrijkste Duitse en Franse leveranciers)

5,37

5,27

5,18

5,12

5,09

Plaatijzer (staalplaten), koudgewalst 1 tot 1,2 mm volgens
de norm AISI 304: prijs Agoria/CNC

5,29

5,19

5,10

5,04

5,01

Laagste dagprijzen koudgewalst plaatijzer genoteerd door  Staalindustrie Verbond:
mei 2010

4,450

augustus 2011

4,236

oktober 2012

3,987

juni 2010

4,500

september 2011

juli 2010

4,325

oktober 2011

4,221

november 2012

4,009

4,151

december 2012

3,873

augustus 2010

4,214

november 2011

4,028

januari 2013

3,940

oktober 2010

4,283

december 2011

3,996

februari 2013

3,936

november 2010

4,375

januari 2012

3,989

maart 2013

3,956

december 2010

4,287

februari 2012

4,113

april 2013

3,913

januari 2011

4,412

maart 2012

4,203

mei 2013

3,915

februari 2011

4,412

april 2012

4,087

juni 2013

3,845

maart 2011

4,673

mei 2012

4,034

juli 2013

3,785

april 2011

4,571

juni 2012

4,034

augustus 2013

3,685

mei 2011

4,495

juli 2012

4,061

september 2013

3,681

juni 2011

4,373

augustus 2012

4,022

oktober 2013

3,672

juli 2011

4,236

september 2012

3,956

november 2013

3,648

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.
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Referteprijzen
NON-FERROMETALEN

augustus

september

oktober

november

december

1,40377

1,42371

1,38493

1,38082

1,38495

3,51

3,77

3,76

3,67

3,67

3,51

2,91

2,90

2,83

2,83

1,56610

1,63325

1,56500

1,54841

1,54918

Op 19/07: 6,10362

Op 20/08: 6,25569

Op 20/09: 6,22855

Op 21/10: 6,11726

Op 20/11: 5,99049

Elektrolytisch koper (notering LME)	O.W. 260

5,39040

5,52034

5,48791

5,39276

5,35675

Nikkel (prijs per kg maand vooraf)

10,47790

10,73243

10,32393

10,31785

10,17560

484,46

527,58

543,71

516,75

494,67

31.564,23

32.496,63

32.488,93

30.991,46

30.440,40

2,29

2,29

2,24

2,24

2,24

Ruw aluminium

1,35151

1,36372

1,31898

1,32917

1,29647

KUNSTSTOFFEN & COMPOSIETEN (per kg)

augustus

september

oktober

november

december

PVC (polyvinylchloride) 	O.W. 672

1,290

1,311

1,336

1,339

1,316

PE/LD polyethyleen - lage densiteit	O.W. 673

2,081

2,137

2,197

2,155

2,101

PE/HD polyethyleen - hoge densiteit 	O.W. 674

1,912

1,952

2,001

1,961

1,936

PP/polypropyleen

1,365

1,426

1,492

1,437

1,401

UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars	O.W. 671

2,843

2,854

2,837

2,846

2,855

Buizen in PVC

1,283

1,302

1,327

1,331

1,304

Buizen in PE/LD

1,872

1,951

2,010

1,974

1,940

Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (oude basisprijs + 4 %)
O.W. 675

2,094

2,136

2,189

2,154

2,124

Gasolie (min. 2000 l. afname), per l. (2000 ppm)	O.W 550

0,7129

0,7101

0,7289

0,7022

0,6929

Diesel wegvervoer 	O.W. 549ter

1,2227

1,2241

1,2420

1,2067

1,2011

Ruw zink per kg. (notering L.M.E. omgerekend).
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink)

0.W. 261

Prijzen voor verkoop van groothandelaars, excl. btw.
Lood (Openbare Werken maand vooraf) per kg. 	O.W.259
Koperdraad (per kg)

Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf)
Goud in blokken 999,6 % (prijs per kg. maand vooraf)
Aluminium
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 ® 3 mm,
per levering 1000 kg (prijs af groothandel)
O.W. 262

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

Brons | Non Ferro metalen | Technische kunststoffen

Uit voorraad bestellen
Hemimex in Brussel bellen

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. Nietleden: 15-€ per prijzenhistoriek.

www.hemimex.be
E-mail
Telefoon
Fax

info@hemimex.be
02-3722111
02-3722110

brons | aluminiumbrons | messing | koper | gietijzer | kunststoffen
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Flanders Fieldweg 42
8790 Waregem
Tel.:056 60 17 72
www.atelier-vanhoutte.be
info@atelier-vanhoutte.be
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Leveranciersrepertorium
MATERIALEN +
HALFFABRIKATEN
	Elektroden en lasstaven, -draden
WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines,
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

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

STAALBOUW/METAAL& ALU-CONSTRUCTIE
Brievenbussen
KOPPEN bvba
Industriepark 4
(Paalstraat - Brechtsebaan)
2900 SCHOTEN
tel.: 03 680 12 34 • fax: 03 680 12 30
e: info@koppen.be

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

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

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

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

	Lasapparatuur manueel
ARO WELDING TECHNOLOGIES
Pons-, projectie-, stuik-, en rolnaadlassen
Internationalelaan 55/15
1070 BRUSSEL
tel.: 02 555 07 50 • fax: 02 523 20 24
e: belgium@aronet.com
www.aronet.com
WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines,
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

	Lasrobots, lasautomaten,
lasmachines
ARO WELDING TECHNOLOGIES
Pons-, projectie-, stuik-, en rolnaadlassen
Internationalelaan 55/15
1070 BRUSSEL
tel.: 02 555 07 50 • fax: 02 523 20 24
e: belgium@aronet.com
www.aronet.com
WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines,
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be

Metaalscharen
DIACARB bv
Slijpservice en industrieel snijgereedschap
Hoofdweg 50
NL-2908 LC CAPELLE A/D IJSSEL
tel.: 00 31 10 45 999 45
fax: 00 31 10 45 999 43
e: info@diacarb.nl
www.diacarb.nl

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

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

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

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

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

	Werktuigmachines
WELDA nv
Las- en metaalbewerkingmachines,
toebehoren, service
Antwerpsesteenweg 949
9041 OOSTAKKER-GENT
tel.: 09 355 74 26 • fax: 09 355 92 01
e: info@welda.be
www.welda.be
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BEDRIJFSINRICHTING ‡
van WERKPLAATSEN en
MAGAZIJNEN
Bakken & Paletten (Kunststof)
PLASTI-BAC bvba
Kunststof bakken & recipiënten
Z. 5 Mollem 260
1730 ASSE
tel.: 02 452 95 61 • fax: 02 452 28 28
e: info@plastibac.eu
www.plastibac.eu

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

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

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

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

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

Slijpen
DIACARB bv
Slijpservice en industrieel snijgereedschap
Hoofdweg 50
NL-2908 LC CAPELLE A/D IJSSEL
tel.: 00 31 10 45 999 45
fax: 00 31 10 45 999 43
e: info@diacarb.nl
www.diacarb.nl

OPPERVLAKTEBEHANDELING
	Duplexbehandeling
HEBOCOAT bvba
Oude Kassei 26
8791 BEVEREN-LEIE
tel.: 056 70 77 57 • fax: 056 70 77 56
e: info@hebocoat.be
www.hebocoat.be
OPMETAAL nv
Lichterveldestraat 129 A
8610 KORTEMARK
tel.: 051 56 98 01 • fax: 051 56 99 09
e: info@opmetaal.be

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

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

	Niet-metallische deklagen,
kunststofbekledingen, emailleren

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

Schilderen & spuiten/lakken
HEBOCOAT bvba
Oude Kassei 26
8791 BEVEREN-LEIE
tel.: 056 70 77 57 • fax: 056 70 77 56
e: info@hebocoat.be
www.hebocoat.be
METALLISATIE VANPARYS bvba
Industrieweg 27
8800 ROESELARE
tel.: 051 24 40 34• fax: 051 22 47 00
e: vanparys.metal@scarlet.be
www.vanparysbvba.be
OPMETAAL nv
Lichterveldestraat 129 A
8610 KORTEMARK
tel.: 051 56 98 01 • fax: 051 56 99 09
e: info@opmetaal.be

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

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

Uw bedrijf in
dit repertorium?
tel.: +32 3 366 43 65
metaalinfo@sectors.be

BEL-TECHNOLOGIES nv
Rapaartakkerlaan 17 - 19
9080 LOCHRISTI
tel.: 09 355 24 41 • fax: 09 355 83 30
e: info@bel-tec.be
Dit is een selectie van de rubrieken uit
ons repertorium. Andere rubrieken:
zie vorige en volgende uitgaven van
Metaalinfo.

BO-Solutions NV overgenomen
BO-Solutions uit Roeselare heeft een nieuw eigenaar
Op 25 oktober
2013 is het bedrijf
overgenomen door
Bart Vandepitte,
die als CEO het
dagelijks bestuur
op zich zal nemen.
BO-Solutions werd
in 1986 opgericht
door Patrick Oosterlinck en zijn toenmalige
zakenpartner en is momenteel een bloeiende
KMO met een 20-tal werknemers. Het bedrijf
is gespecialiseerd in het vervaardigen van precisieonderdelen voor machinebouwers voor de
industriële en automotive sector. Bart Vandepitte was al een tijdje op zoek naar een bedrijf
in de metaalsector. Zijn managementvisie
sloot perfect aan bij deze van Patrick Oosterlinck, die na zijn vertrek dit bedrijf verder wil
zien groeien. Hij blijft nog enkele maanden
meewerken om de transitie vlot te laten verlopen en zijn know-how over te dragen.

Nieuwe dynamiek
De nieuwe CEO wil de marktpenetratie van
BO-Solutions vergroten en een nieuwe dynamiek brengen in het bedrijf dat zich verder zal
specialiseren en nieuwe diensten zal ontwikkelen om nog meer markten te kunnen bedienen. Vandepitte ziet, vanuit zijn jarenlange
internationale ervaring, nog heel wat opportuniteiten. Er wordt verder gebouwd aan een bedrijf dat als fundament zal dienen voor de groei
van de firma. Zowel klanten, leveranciers als
medewerkers zullen uitvoerig geconsulteerd
worden om te bekijken voor welke nieuwe
noden er een oplossing kan geboden worden.
Het personeel is een van de belangrijkste troe-

CONTACT
Een Sloveens toeleveringsbedrijf, met
een modern machinepark en gespecialiseerd in het uitvoeren van CNC-bewerkingen (verspaning, slijpen, …) en galvanisatie, wil in onderaanneming werken voor
het fabriceren van producten op basis van
normen, tekeningen en andere taakspecificaties die door de uitbesteder worden
opgelegd.
In het bijzonder wordt gezocht naar een
industrieel constructiebedrijf dat voor het
uitbesteden van de fabricage van onderdelen en componenten zoekt naar een
betrouwbare buitenlandse partner voor een
langdurige samenwerking.
De correspondentietaal is Engels.
Info: mail naar metaalinfo@adorka.be
met “ref. MI 114/02”
in onderwerp van uw mail.
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ven van deze onderneming en is een belangrijk
argument voor beide bedrijfsleiders. De motivatie van zowel overlater als overnemer werkte
erg overtuigend, en het personeel nam een
zeer positieve houding aan.
Deze gemeenschappelijke visie schept vertrouwen qua continuïteit en groeiperspectieven voor de onderneming.

CEO met internationale ervaring
De 48-jarige Bart Vandepitte begon zijn carrière als ingenieur bij het toenmalige Clark Components in Brugge (momenteel Spicer Clark
Hurth), producent van automatische versnellingsbakken. Daar leerde hij gedurende 13
jaar alle aspecten van engineering en produktie van hightech onderdelen kennen. In 2000
wordt hij Plant Manager van de Roeselaarse
badkuipenproducent Acomo. Het daarop
volgende jaar wordt het bedrijf overgenomen
door de gerenommeerde Duitse sanitairgroep
Villeroy & Boch AG, waardoor hij directeur voor
11 productievestigingen binnen Europa kan
worden. Met succes loodst hij deze entiteiten
door de recessie van 2008. Deze rijke bagage
aan internationale ervaring in combinatie met
zijn persistentie en eigen visie maken van hem
een ondernemer pur sang.

Informatie
Voor meer informatie van BO-Solutions kunt u
terecht bij Bart Vandepitte.			

Perscontact
Bart Vandepitte
00 32 51 24 89 32
bart.vandepitte@bo-solutions.be
www.BO-Solutions.be
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Documentatie

PRIJZEN BTW + PORT INBEGREPEN

De tekst van onder meer volgende wetten, decreten en besluiten,
is te verkrijgen door overschrijving van het passend bedrag op
rekeningnummer BE85 0016 4666 2906, BIC GEBABEBB van de
VLAMEF vzw - Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel, met vermelding
van de refertenummer(s). Je ontvangt dan de documentatie binnen
de 5 werkdagen na ontvangst van betaling. De meeste documenten
kan je ook via e-mail of via WeTransfer ontvangen. Onderstaande
tabel is slechts een rangschikking van de meest gevraagde
documentatiebundels en dus een beperkte selectie.

Gelet op de kleine bedragen wordt geen factuur opgemaakt,
tenzij het totaalbedrag hoger is dan 40,00 €. Het eenvoudig
bewijs van overschrijving op bankrekening wordt aanvaard door
de fiscus. U kan ons kantoor steeds contacteren voor andere
dan ondervermelde documentatie tijdens de kantooruren via tel.
02 21 22 540 -fax 02 400 71 26 - e-mail: vlamef@unizo.be. De lijst
van ééngemaakte technische specificaties (STS), typebestekken en
bouwtechnische richtlijnen (omzendbrieven) vindt u op de website:
www.arch-index.be/archindex/bestek.asp

Ref. 4384

25,44 € of
gratis via e-mail

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

Ref. 213-5

32,86 €

BALUSTRADES (borstweringen): reglementering en kwaliteitsvereisten.

Ref. 1577

169,60 €

Metaal- en staalconstructies (ontwerp, berekening, technische voorschriften en eisen),
aangepast aan Eurocodes. (Zie rubriek “Flashes” in Metaalinfo nr. 107.) update april 2013

Ref. 4378

22,26 €

Trappen: afmetingen, dimensionering.

Ref. 141

47,70 €

Overheidsopdrachten - Volledige reglementering vanaf 01/07/2013.

Ref. 1133

44,52 €

BRANDpreventie: K.B. van 1997: basisnormen waaraan de nieuwe gebouwen en nieuwe industriegebouwen moeten
voldoen., inclusief wijzigingen - gecoördineerde versie + toelichting.

Ref. 4387

47,70 €

Hang- en sluitwerk - Technische vereisten, met bijzondere aandacht voor deursluitingen.

Ref. 7000

gratis of 5,30 €

Tabellen met technische eigenschappen van RVS-staal (mechanische, fysische en chemische samenstelling).
Gratis via e-mail, tegen kostenvergoeding via gewone post.

Ref. 1578

14,38 €

Model van contractvoorwaarden voor leveren en monteren van staalconstructies.

111,30 €

Ontwerp en berekening aluminiumconstructies, gebaseerd op Eurocodes. Grenstoestanden.

Ref. 285

33,92 €

Structuur carrosserie opleggers voor vastzetten ladingen.

update april 2013

Ref. 1001

32,86 €

Machinerichtlijn (Richtlijn 98/37/EG en 2006-42 EG) + normenlijst.

Ref. 1576

100,70 €

Staal voor courant gebruik in de staalbouw. Soorten en kwaliteiten. Omzendbrief 1982. + normering, leveringsvoorwaarden. Internationale technische eisen.

Ref. 1500

84,80 €

Modellen van materiaalcertificaten en leveringsvoorwaarden van constructiestaal.

Ref.
149-21

25,40 €

Inrichtingseisen metaalwerkplaatsen, carrosserieherstelling (opslag vloeistoffen, voorschriften sanitaire voorzieningen,
verfspuiterij, hijswerktuigen.)
Lasprocedures en lasmethodes: prijs afhankelijk van gewenste lasmethode. Bijvoorbeeld:
• booglassen van staal: 35,35 €. (ref. 6088/5) ;
• laserlassen: 42,40 € (ref. 6088/11) ;
• booglassen aluminium: 46,40 € (ref. 6088/4),
• elektronenbundellassen: 47,70 € (ref. 6088/9).
• autogeenlassen: 31,80 € (ref. 6088/2),
• weerstandslassen: 50,35 €(ref.6088/6)

Ref. 1042

40,28 €

Machineveiligheid - toegangsmiddelen.

Ref. 284

31,20 €

Wissellaadbakken.

Ref. 2852

127,20 €

Laadkleppen en hefplateaus

Ref. 9018

21,20 €

Lijst van de stopgezette en failliet verklaarde metaalbedrijven in de afgelopen 12 maanden.
Gratis Excel-file via e-mail voor VLAMEF-leden.

Ref. 7001

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

update augustus 2013

Ref. 1579

Ref. 6088

OPRECHTE DANK AAN
ONZE STEUNENDE
BEDRIJVEN

Oppervlaktebehandeling van decoratieve RVS-oppervlakken. Via e-mail (gratis)
of via gewone post (4,50 €)

Ref. 4341

39,60 €

Stoomgeneratoren en warmeluchtgeneratoren: regel- en veiligheidsuitrustingen.

Ref.131

42,40 €

VLAREM I + II met volledige reglementering en algemene toelichting vooraf. Wijzigingen verwerkt in de basisteksten.
CD-rom of via WeTransfer. update december 2013

Ref. 1331

3,57 €

Opslag van ontvlambare en brandbare vloeistoffen (KB + toelichting).

Ref.
149-14

37,44 €

Spuitcabines: inrichtingseisen en veiligheidsmaatregelen.

Ref.
4339b

101,89 €

Stookafdeling, schoorstenen en schoorsteenkanalen (in aluminium, inox): reglementering, normering met bijzondere
aandacht voor metalen schoorstenen. update april 2013

Ref. 1028

38,54 €

Richtlijn drukapparatuur (“PED-richtlijn” 97/23/EG) + bijlagen (ontwerp drukvaten)

Ref. 4380

23,32 €

Liften: volledige reglementering + toelichting + eisen inzake inbouw in gebouwen.

Ref. 1250

4,24 €

Het gebruik van arbeidsmiddelen (Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats + gebruik van arbeidsmiddelen voor heffen of hijsen van lasten (K.B. 1999)

Ref. 467-d

43,46 €

Metalen luchtkanalen - ventilatiekanalen - overzicht (sterkte)eisen, dimensionering.

Ref. 1461

7,42 €

Veiligheids- & gezondheidssignalering op het werk (KB 11/06/1997).

Ref. 1360

11,16 €

Metalen daken (uitvoeringsvoorschriften).

Ref. 6001

36,04 €

Officiële aanduidingen van de diverse staalsoorten.
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www.ertec.eu
SERVICE DRIVELINES bvba
Boterhamvaartweg 2
2030 ANTWERPEN
Tel. 03/546.40.88
Fax 03/546.40.89
drivelines@servicedrivelines.be
SERVICE HYDRO nv
Boterhamvaartweg 2
2030 ANTWERPEN
Tel. 03/546.40.80
Fax 03/546.40.81
service.hydro@hydro.be
SERVICE POWER bvba
Boterhamvaartweg 2
2030 ANTWERPEN
Tel. 03/546.40.86
Fax 03/546.40.89
power@servicepower.be
WATELEAU nv
Wissenstraat 21
9200 DENDERMONDE
Tel. 052/21.36.66
Fax 052/70.35.83
eddy.frans@waterleau.com

www.waterleau.com

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

Laat uw gebruikte smeerolie
ophalen door een erkend inzamelaar
en alles loopt gesmeerd.

Eén druppel gebruikte olie kan maar liefst 1000 liter water vervuilen. Mede daarom bent u als professionele 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 gerecycleerd. 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 …

EERST SMEREN,
DAN RECYCLEREN
De gehomologeerde Valorlub inzamelaars
vindt u op www.valorlub.be
Valorlub is een initiatief van het bedrijfsleven met
de steun van de drie gewesten.

