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Special EN 1090 Norm
He t mag a zine van

- De Vl a amse Me ta alfeder atie voor de KMO

Blikvanger

CE-markering en de
Europese norm EN 1090
Geachte Collega,

Metaal Info gaat
dieper in op de
voordelen, nadelen
en de valkuilen van
CE-markering voor
uw bedrijf.

Nog dagelijks krijgen we vragen van ondernemers die vragen hebben over de norm EN 1090.
Daarom dachten we om in deze editie van Metaal Info het onderwerp van CE-markering en de
Europese norm EN 1090 te behandelen.
In het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde
productnorm EN 1090 is het wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen
die belasting dragend in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer
worden gebracht binnen de EU een CE-verklaring op te stellen. Deze CE-verklaring kunt u als
bedrijf alleen opstellen indien u door een aangemelde (externe) instantie bent gecertificeerd
op de EN 1090. Metaal Info gaat dieper in op de voordelen, nadelen en de valkuilen van
CE-markering voor uw bedrijf. Let wel op: dit is een verplichting voor alle dragende stalen en
aluminium constructies. In de toekomst zullen meer en meer lastenboeken verwijzen naar deze
norm. Wees daarom voorbereid.
Metaal Info behandelt in dit nummer eveneens de resultaten van de VLAMEF-Metaalbarometer,
de deelname aan de MTMS-beurs en een blik op diverse andere vakbeurzen.

Johan Van Bosch
Algemeen Secretaris

De sociale onderhandelingen in de Belgische metaalsector zijn gestart. Bedoeling is om een
sociaal akkoord te bereiken voor de periode 2015-2016. Gelet op een aantal heikele punten,
zoals het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden, pensioenleeftijd, opleiding en
vorming, … Het zal niet evident zijn om een sociaal akkoord te bereiken voor de Belgische
metaalsector. VLAMEF is waakhond voor de belangen van de KMO’s en zal zo ook uw
belangen behartigen. We komen hier later op terug.
Ook onze Nederlandse collega’s hebben problemen met het bereiken van een sociaal akkoord
voor de metaalsector. De vakbonden hebben vooral eisen voor lonen en de zogenaamde
seniorendagen (vrije dagen voor oudere werknemers). Voor wat betreft loon kijken ze vooral
naar de belangrijkste concurrent voor de Nederlandse metaalsector, met name Duitsland.
Duitsland heeft in 2014 het minimumloon ingevoerd. Daardoor stijgen in de Duitse metaal de
lonen in 12 maanden tijd nu met 3,4%. Blijkbaar gaat de Nederlandse metaalsector afstevenen
op sociale onvrede…

Gwendolyn
Vandermeersch
Ondervoorzitter

Wist u trouwens dat België in 1975 het algemeen minimumloon voor werknemers uit de private
sector heeft ingevoerd?
Geniet ook van uw exclusief ledenvoordeel: vraag de VLAMEF-verkoopsvoorwaarden op en
gebruik deze voor al uw verkopen.
Mist u nog iets in Metaal Info? Graag vernemen we ook uw bekommernissen en vragen.
Ook input voor technische artikels mogen gemeld worden op het redactiesecretariaat of via
vlamef@unizo.be. We verwachten uw reacties en suggesties. Laat uw stem horen.
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Pol Vanhoutte
Voorzitter

Precisie- en kwaliteits technische veren
in draad van 0,2 tot 35 mm
Druk-, trek- en torsiveren
Clip, klemmen, bladveertjes, draaddelen
Lasersnijden, stamp-, pons-, plooi- en perswerk
Kleine en grote hoeveelheden in alle materiaalsoorten
Studie & ontwikkeling van prototypes (Iso 9001)
Flexibele leveringstermijnen

Dalemans Industries bvba
Moleneindeweg 65
3520 Zonhoven
Tel +32(0)11 82 10 65
Fax +32(0)11 81 76 42
www.dalemansindustries.be
info@dalemansindustries.be

‘n Stralend resultaat!
low carbon steelshot

straalmiddelreiniging

geknipt verenstaaldraad

RVS steelgrit

RVS steelshot

www.magistor.nl
Ambachtsstraat 14 • Postbus 11 • 7460 AA Rijssen (NL) • telefoon: +31 548-519401 • fax: +31 548-517619 • info@magistor.nl
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Een oplossing voor elke behoefte !

Behuizingen van de kleinste naar
de grootste op www.rittal.be.
MACHINES VOOR FREZEN, DRAAIEN, SLIJPEN, EDM

www.vanwaasdijk.com
Waardbeekdreef 3, 1850 Grimbergen
Tel. 02/427.21.51
Fax 02/427.21.91
info@vanwaasdijk.com

Rittal nv/sa
Industrieterrein E17/3206
Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren
T 09 353 91 11 - F 09 353 68 62
info@rittal.be - www.rittal.be
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Actueel

Resultaten van de
VLAMEF METAAL
BAROMETER voor
het eerste kwartaal
van 2015
Voor het derde kwartaal op rij kunnen
we terugblikken op een bijzonder
representatieve bevraging zodat we
een goed krijgen van de economische
situatie in de Vlaamse metaalsector
tijdens het eerste kwartaal van 2015. We
blikken ook vooruit op de resultaten en
verwachtingen voor de rest van het jaar.
We zien in de hele enquête terugkomen
dat er een groeiende groep bedrijven is
waar het beter gaat maar anderzijds is
het aantal bedrijven waar het minder
goed gaat eveneens gestegen.
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Personeel

Op personeelsvlak merken we bij de
VLAMEF-bedrijven een verbetering
in het eerste kwartaal van 2015. Voor
73 % van de bedrijven blijft het aantal
personeelsleden dat vast in dienst is op
hetzelfde niveau. 16% van de VLAMEFleden geven aan dat ze meer personeel
in dienst hadden dan in het vorige kwartaal. Dat is een stijging van ruim 6%
t.o.v. vorig kwartaal. Anderzijds is er bij
11% een daling van het personeelsaantal,
waar dat vorig kwartaal maar bij 8% van
de ondernemingen zo was. Bij het aantal
interim-arbeiders en uitzendkrachten
is dan weer weinig veranderd: bij 82%
van de ondernemingen werken evenveel
uitzendkrachten als vorig kwartaal.
Ook het aantal bedrijven waar er een
toename (12%) of een afname (6%) was
van het aantal uitzendkrachten, ligt op
hetzelfde niveau als vorig kwartaal.
Het aantal gedwongen ontslagen lag dit
kwartaal nog iets lager dan vorig kwartaal: bij 7,5% van de bedrijven hebben er
gedwongen ontslagen plaatsgevonden.
Het aantal openstaande vacatures blijft
op een gelijk niveau en bedrijfsleiders
verwachten om meer dan 85% van deze
vacatures binnen de komende zes maanden te kunnen invullen.

Orderpositie en export

De binnenlandse orderposities wijzen op een toegenomen kloof tussen
bedrijven die beter presteren dan vorig
kwartaal (27%) en bedrijven die minder
goed presteren (26%). Voor minder dan
de helft van de ondernemingen (47%) is
de orderpositie binnenland gelijk gebleven terwijl dat in het vorige kwartaal bij
63% van de bedrijven zo was.
De toekomstverwachtingen zijn bijna
ongewijzigd t.o.v. vorig kwartaal: 26%
verwacht een verslechtering van de
orderpositie binnenland en 24 % rekent
op een stijging van de binnenlandse
orderpositie.
Bij het bekijken van de buitenlandse
orderpositie zijn er wel grote wijzigin9 metaalinfo • 06/2015

gen. Deze orderpositie is een nuttige
parameter om te peilen naar de economische situatie bij onze bedrijven. Het
belang van export in de metaalsector
blijkt omdat meer bijna de helft van
de ondervraagde bedrijven exporteert
naar het buitenland en omdat de export
daarbij een belangrijk deel (27%) van de
omzet voor deze bedrijven vertegenwoordigt.
In het eerste kwartaal is deze orderpositie voor 40% van de bedrijven verbeterd
(bij de vorige bevraging was dat bij 21%
het geval). Bij 29% is die positie verslechterd terwijl dat vorig kwartaal voor 13%
zo was. De grote groep bedrijven die
min of meer dezelfde orderposities hadden, is in het eerste kwartaal gehalveerd
van 66% naar 31%. Hieruit blijkt dat de
exporterende bedrijven in 2 groepen
uiteenvallen: zij die meer orders kregen
uit het buitenland en de stijgende groep
die minder buitenlandse orders hadden.
Dit beeld wordt ook weerspiegeld in de
toekomstverwachtingen. Daar is er ook
een grotere groep die negatieve verwachtingen heeft (27%) en een grotere
groep die een toename van de orders
verwacht (34%). De middenmoot die gelijke verwachtingen heeft, is daar sterk
afgenomen (39%).

Prijszetting, rendabiliteit en
investeringen

Qua prijszetting was het eerste kwartaal van 2015 iets beter dan het vorige:
bij een op vijf van de ondervraagde
bedrijven is de prijs gedaald en 11%
kon zijn prijzen verhogen. Voor ongeveer 44% van de bedrijven waren deze
prijzen winstgevend. Bijna 6 % werkt
met verlies.

Analyse bedrijfsresultaten:

Minder dan 15% ervaart de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal als
slecht, voor 40% was het een goed kwartaal. De rest evalueerde de resultaten als
matig. Dat betekent dat de bedrijfsresultaten door een grotere groep als positief
werden beschouwd.

Actueel

MTMS 2015: standhouders van de VLAMEF-village
kijken terug op een succesvolle beurs
De tweede editie van MTMS/
Machineering in Brussels Expo van
25 tot 27 maart, kon rekenen op de
aandacht van 7060 bezoekers uit de
maakindustrie en machinebouw. Met
172 exposanten (vorige editie 153 ) kon
de organisator van de beurs, Invent
Media, meteen tevreden zijn.

De doelstelling om onder één dak een
representatief aanbod aan technologie,
partners en toeleveranciers te brengen voor de bewerking van metaal en
kunststoffen gekoppeld een themabeurs
Machineering was erg geslaagd. Machineering is de eerste themabeurs die specifiek gericht is op machinebouwers met
o.a. componenten, machines en oplossin-

Het Nederlandse Batenburg Bevestigingstechniek op de VLAMEF-village.

gen die hen kunnen helpen. Donderdag,
de dag van de nocturne, was de topdag
met 3.761 geregistreerde bezoekers.
Volgende editie van de MTMS/Machineering zal plaatsvinden in 2017.
Op de VLAMEF-village stonden behalve
VLAMEF zelf de volgende bedrijven:
Salomon’s Metalen, Packo Surface Treatment, Seher, BCA, Hinscha, Gearcraft
– Vanhoutte en Ventec. De sfeer onder de
deelnemers was optimaal. Deze bedrijven waren heel tevreden over de beurs.
Er werden veel contacten gelegd en de
eerste resultaten daarvan worden nu
zichtbaar. Het aantal en de kwaliteit van
de contacten was zeer goed op donder-

De Hinscha-stand op de VLAMEF-village.
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textiel was de zaal zelfs te klein. Maarten Witters, Project Leader bij Flanders
Make, legde aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe Mechatronica 4.0
machines beter en intelligenter maakt en
wat de impact hiervan is voor industriële
bedrijven in Vlaanderen en Europa.

Volgend jaar organiseert Invent
Media het MTMS Network Event
(MNE) in Kortrijk. Meer info over
dat event zal u later dit jaar op de
website www.networkevent.be/mne
kunnen terugvinden.

De stand van BCA.

dag maar viel voor een aantal standhouders wel licht tegen op de twee andere
dagen. Bram Vankeirsbilck, Marketing
& Projects Responsible van Hinscha, vat
het zo samen: “ we hebben dankzij de
beurs interessante zaken in de pijplijn
zitten. Bijna al deze contacten werden op
donderdag gelegd; de twee andere dagen
waren voor ons minder interessant.”
De infosessies werden er gewaardeerd
door de bezoekers en waren van zeer
hoog niveau. De presentatie van Luc
Coppers van VKC-Centexbel over
energie-efficiëntie bij kunststofverwerkingsprocessen gaf interessante tips die
de winstgevendheid van elk productiebedrijf ten goede kan komen. Voor
de presentatie van Karen Deleersnyder
(VKC-Centexbel) over de mogelijkheden
van direct 3D Printen op kunststoffen &

De stand van Gearcraft.
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Derde editie van
Indumation-beurs
in Kortrijk toont
indrukwekkend aanbod
aan nieuwe technologiën
Op 6, 7 en 8 mei werd voor de derde
keer de vakbeurs voor industriële
automatisering Indumation.be 2015
georganiseerd. De organisatoren
presenteerden de 5.915 bezoekers
een indrukwekkend aanbod van
183 exposanten, verspreid over drie
hallen van Kortrijk Xpo. Amper drie
weken na de Hannover Messe in
Duitsland kon de bezoeker in België
kennismaken met de allernieuwste
technologieën en innovaties, die
vakkundig waren ingedeeld in 7
technologieroutes. De bezoekers
konden terecht bij relevante
marktleiders en nieuwe uitdagers
uit de automatiseringstechnologie
die gespreid stonden over zowat
17.000m2 beursoppervlakte.
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De vierde industriële revolutie
De vierde industriële revolutie zal de
maakindustrie ingrijpend veranderen:
in plaats van productie-efficiëntie zal de
business-efficiëntie belangrijk worden.
Dat betekent dat de productie niet
langer alleen binnen een bedrijf gebeurt
maar meer en meer zal evolueren naar
een intelligente samenwerking tussen
verschillende bedrijven. Deze synergiën
worden mogelijk gemaakt door een
verder doorgedreven digitalisering en
informatisering. Bedrijven zullen steeds
vaker clusters vormen. Het internet of
things waarbij apparaten zelfstandig
bepaalde zaken kunnen aangeven, zal
dit ondersteunen. Apparaten kunnen

De beurs en de interessante presentaties
door experten op de beurs focussen niet alleen op individuele technologie maar ook
op hoe deze nieuwe technologie bijdraagt
aan de maakindustrie in Vlaanderen.
Een van die zaken die belangrijk zijn voor
de maakindustrie in West-Europa is de
vierde industriële revolutie (Industry 4.0).
Voor toeleveranciers is de genetwerkte
fabriek daarbij bijzonder belangrijk.
Deze genetwerkte fabriek kan de toekomst
van de toeleveranciers ingrijpend veranderen omdat bestellingen automatisch en
vaak goed op voorhand kunnen ingepland
worden. Zo krijgen zij tijd om materialen
te kopen, de productie van het artikel in
te plannen,…. Software en automatisering
zijn hierbij de kernpunten. Orders voor
serieproducten worden bijvoorbeeld tijdig
via software-systemen vanuit de klant
naar de toeleveranciers gestuurd. Via informatica-systemen verkleint het risico dat
apparaten stilliggen tijdens het productieproces: problemen met machines worden
via sensoren snel opgespoord en de melding wordt automatisch doorgegeven. Een
onderdeel vergeten te bestellen is onmogelijk omdat die opdracht automatisch gegeven wordt. De verantwoordelijke hoeft
alleen nog toe te kijken of de juiste zaken
besteld worden. Dit bespaart hem waar-

nu al aangeven of er bv onderhoud of
vervanging van een onderdeel nodig is,
of het nog correct functionneert, of er
grondstoffen nodig zijn en wat het actueel verbruik is,… Zo kan men hyperefficiënt werken en kosten besparen.
Voorraden kunnen kleiner worden, het
aantal uren dat apparaten niet werken
door een panne zal sterk verminderen
en pannes kunnen vaker vermeden
worden. Men weet dankzij sensoren
lang op voorhand wanneer een bepaald
onderdeel van de machine aan vervanging toe is, wanneer het wisselstuk op
de productievloer moet zijn,…Via de
nodige software kan dan automatisch

devolle tijd. Daarbij worden de kritische
punten in de fabriek continu gemonitord
door informatica: dit bespaart mankracht
en als er een parameter verandert, dan
wordt de verantwoordelijke binnen de
onderneming onmiddellijk verwittigd.
Controle op machines en personeel wordt
vereenvoudigd: er is een event logger
in het systeem die bijhoudt wie wat
verandert heeft en wanneer? Een andere
tijdsbesparing legt Jeroen Wynants van
Endress + Hauser uit: via onze systemen
kan u machines en kritische voorwerpen
zoals opslagtanks controleren vanop
afstand. Ons systeem monitort continu
en we kunnen apparaten vanop afstand
bedienen. Dat betekent een enorme
tijdsbesparing voor het bedrijf: “Er moet
geen personeel meer naar de werkplaats
of het apparaat rijden om het na te kijken.
U kan controleren en aanpassingen doen
achter uw PC-scherm”.
Voor KMO’s lijkt dit vergezocht maar
het is een belangrijke trend. De meeste
firma’s als Endress+Hauser op de
Indumation-beurs richten zich ook naar
de KMO’s. Zij zijn als toeleverancier
van de grote bedrijven een belangrijke
schakel in de wereld van de genetwerkte
fabriek. Dat netwerk is bijzonder belangrijk voor de maakindustrie in WestEuropa. Verschillende standhouders
13 metaalinfo • 06/2015

een bestelling geplaatst worden bij de
leverancier.
De vierde industriële betekent een
enorme kans voor West-Europese
bedrijven. Door de communicatielijnen tussen leverancier en klant kort
te houden, kan een lokaal bedrijf wel
concurrentieel zijn tegenover productieplaatsen in verre lageloonlanden. De
meerkost om systemen te integreren
met niet-Europese bedrijven zal stijgen.
Verder zijn transportkosten en transporttijd, cultuurverschillen, valutarisico’s,…grote barrières die in het
voordeel van lokale bedrijven kunnen
spelen.

wijzen erop dat die genetwerkte fabriek en
het internet of things dé manier zijn om
productiebedrijven in Europa te houden.
Het doel van de vierde industriële revolutie
is een waardeketen te creëren in Europa
die het mogelijk maakt om concurrentieel
te zijn met lageloonlanden. Het gaat om
een revolutie die de productiebedrijven
in Europa grondig zal veranderen en de
Indumation-beurs toonde alvast een mooi
aanbod van de mogelijkheden waaraan we
ons in de toekomst maar ook nu al kunnen
verwachten.

Meer info:
www.indumation.be

Bestuurders
Vlamef &
Metaal Info

Stefanie BEKAERT (Alexy Werkhuizen nv)
Armand DECLOEDT (Decloedt - Decov nv)

Actueel

VLAMEF-Verkoopsvoorwaarden

Johan DEDEENE (Clusta vzw)
Bart DE SMET (Bagumec bvba)
Geert GEKIERE (Adorka bvba)
Marc JUWET (KU Leuven)
Willy LOCQUET (Locquet Motors bvba)
Geert MAENE (Maene nv)

VLAMEF heeft verkoopsvoorwaarden voor de metaalsector ontwikkeld die
gratis door alle VLAMEF-leden gebruikt mogen worden. VLAMEF biedt deze
voorwaarden aan omdat we als beroepsfederatie nog te vaak opmerkingen krijgen
over bepaalde clausules in verkoopsvoorwaarden. Bovendien is het administratief
een stuk eenvoudiger als alle metaalbedrijven met gelijke, uniforme voorwaarden
werken. Dit spaart tijd uit bij het controleren van de clausules en qua facturatie is
het eenvoudig als de betaaltermijnen en voorwaarden dezelfde zijn.

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)
Pieter Lefebvre (redactie Metaal Info)
Dirk VAN DEN BOSSCHE
(Werkhuizen Van den Bossche nv)
Gwendolyn VANDERMEERSCH (Degrijse bvba)
Pol VANHOUTTE (Vanhoutte & Zn Ateliers nv)
Geert VANPETEGHEM (Vanpeteghem bvba)
Alain VERKOUILLE (Verkouille bvba)
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Met deze VLAMEF-voorwaarden, die we
gebaseerd hebben op de contracten die de
Nederlandse Koninklijke Metaalunie al
langer aanbiedt, willen we tegemoetkomen aan de vraag van vele leden om de
verkoopsvoorwaarden te uniformiseren
en te vereenvoudigen. Deze algemene
voorwaarden zijn universeel en bieden
zo het grote voordeel dat ze voor alle
situaties die zich in handelsrelaties
kunnen voordoen, aangepaste oplossingen bevatten. Zo wordt de problematiek van de slechte betalers behandeld
en de problemen die kunnen optreden
tijdens de levering. Ook het probleem met
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opzegtermijnen wordt behandeld in deze
algemene voorwaarden. Het voorzien en
oplossen van een maximum aan commerciële handelingen in het belang van de
ondernemingen uit de metaalsector is dus
het doel van de algemene voorwaarden
van VLAMEF.
De verkoopsvoorwaarden van VLAMEF
zijn een uniek en gratis ledenvoordeel
voor bedrijven die lid zijn van de federatie. Wenst u de VLAMEF-voorwaarden
te ontvangen? Stuur dan een mail naar
vlamef@unizo.be met vermelding van uw
adres, lidnummer of BTW-nummer.

Laat uw gebruikte smeerolie
ophalen door een geregistreerd 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 geregistreerd
inzamelaar. Let er evenwel op dat dit correct gebeurt. Immers: alleen als uw olie volgens de door
OVAM, het BEL 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.

Actueel

Hannover Messe. Vijf dagen in het teken
van Industry 4.0
Meer dan 220.000 bezoekers konden
op de Hannover Messe kennismaken
met de laatste nieuwe technologieën
en ontwikkelingen. Het motto van de
beurs was “Integrated Industry – Join
the Network”Het belang van en de
interesse voor Industry 4.0 was zo
opvallend dat er voor de organisatoren
geen twijfel meer over bestaat:
Industry 4.0 komt eraan.

Integratie van IT en machines is een
belangrijk aspect van de moderne maakindustrie en volgens Jochen Köckler, lid
van de bestuursraad van Deutsche Messe
AG, zal deze trend zich zeer snel doorzetten in alle aspecten van de industriële
productie. Ongeveer 6.500 bedrijven uit
70 landen hebben hun vooruitstrevende
technologieën of oplossingen getoond
die de fabrieken van morgen verder kunnen veranderen in (nog) meer intelligentere productieplaatsen. Technologieën
die arbeid verlichten, die het aaneenschakelen van fabricageplaatsen vereenvoudigen,…werden gedemonstreerd en
gewaardeerd door het publiek. Technieken die zowel op vlak van de klassieke
maakindustrie als voor de moderne
levensmiddelenindustrie de productie
zullen veranderen. Zo kon de kookrobot
die zelf maaltijden kan bereiden met een
constante kwaliteit op veel belangstelling rekenen. De organisatoren zeiden na
afloop van de beurs dat ze er nu zeker
van zijn dat robots een belangrijke plaats
zullen krijgen in de moderne productieomgeving. Hun troeven zijn snelheid,

precisie en kracht. Vooral voor monotoon
of fysiek belastende taken zullen ze
ingezet worden.
Naast deze productietechnieken was
er bijzonder veel aandacht voor intelligente energiesystemen. Deze moeten
de omschakeling en de evolutie naar
gedecentraliseerde energieproductie ondersteunen. Het slimme energie-netwerk
moet namelijk rekening houden met
steeds meer energie-productiesystemen
die op het elektriciteitsnetwerk aangesloten worden. Zo komen er steeds meer
installaties van zonnepanelen, biogas,
windenergie,…India was gastland van
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deze editie. De organisatie noemde de
Indische deelname een succes: meer
dan 400 Indische bedrijven zochten
contact met het internationale publiek
en toonden hun know-how op de beurs.
De volgende editie van HANNOVER
MESSE zal plaatsvinden van 25 tot 29
april 2016.

Meer informatie:
www.hannovermesse.de
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Bedrijf in de kijker

Metaalconstructiebedrijf
AMESCO merkt de positieve
effecten van de EN1090-norm
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AMESCO is een
metaalconstructiebedrijf dat samen
met Entecom Systems uit Leuven en
Entecom Engineering een totaalpartner
is voor de industrie. AMESCO
neemt binnen de groep de statische
en dragende constructies voor zijn
rekening en valt dus binnen de scope
van de EN1090. Meestal vertrekt een
project bij AMESCO van een blanco
blad: het concept wordt met de klant
besproken, waarna het door AMESCO
getekend, gefabriceerd en gemonteerd
wordt. Naast deze constructies is
AMESCO ook zeer actief in het maken
en installeren van vervangonderdelen
voor machines, vooral in slijtvaste
materialen.

Zusterbedrijf ENTECOM SYSTEMS is
gelocaliseerd in Leuven en een nichespeler die gespecialiseerd is in industriële
transportsystemen zoals redlers, elevatoren, hangbanen, etc... Men bouwt en
installeert er totale installaties op maat.
De service afdeling staat in voor onderhoud en revisies van de installaties en
de afdeling Chains & Components levert
en fabriceert diverse transportkettingen
voor deze installaties. ENTECOM ENGINEERING is het teken- & ontwerpbureau van de organisatie en werkt zowel
intern voor de groep als voor externe
klanten.
Ze willen in hoofdzaak rechtstreeks voor
de industriële eindklant werken. Dat is
hun sterkte en hun strategie: ze halen
alle expertise in huis om hun klanten
van A tot Z te begeleiden bij oplossingen.
Gedelegeerd bestuurder Juri De Groote
legt uit waarom dit zo belangrijk is: “het
is een strategische keuze om tussenschakels te vermijden. We zijn vaak met puur
maatwerk voor de klant bezig. Alleen
door rechtstreeks contact met onze klanten, kunnen we onze kennis en expertise
aanwenden ten dienste van de klant. Als
onderaannemer kun je meestal niet tussenkomen in het ontwerptraject of in de
oplossing die voorgesteld werd. Door in
de eerste lijn te zitten, weten wij perfect
waarvoor een bepaald onderdeel zal
dienen en kunnen wij op alle mogelijke
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Bedrijf in de kijker
punten met onze klant overleggen en
hem adviseren”. AMESCO heeft inderdaad alle disciplines in huis: tekenen,
adviseren, materiaalkennis, kennis van
installaties, productie, de nodige reserveonderdelen van transportsystemen, die
ze bovendien zelf kunnen produceren,…
Dat AMESCO een totaalpartner is, wordt
door klanten ook als een erg sterk punt
gewaardeerd. Zo besteden zij minder tijd
en kosten aan het uitwerken en opvolgen van verschillende dossiers. De klant
houdt alles bij een partner, behoudt een
klare kijk op de zaak en vermijdt discussie tussen verschillende leveranciers.
Door deze strategische aanpak heeft de
organisatie de laatste jaren mooie groeicijfers kunnen neerzetten en werkt het
actief verder aan dit groeitraject.

De EN 1090-norm invoeren was
een leerrijk proces
In juni 2014 behaalde AMESCO zijn FPCcertificaat. Toen ze eerst hoorden van de
norm was er nog twijfel over het nut van
de norm en was er verwarring over wat
er precies moest gebeuren om die norm
in de praktijk te brengen . Volgens Juri
De Groote was bij AMESCO uiteindelijk iedereen vrij snel overtuigd van de
noodzaak om aan deze norm te voldoen:
“onze klanten zijn vaak grote multinationals die de wetgeving zeer goed kennen en hetzelfde van hun leveranciers
verwachten. We konden ons dus niet
veroorloven om achter te blijven.” Dit
legt enerzijds een druk op de onderneming om steeds te voldoen aan de laatste
kwaliteits-en veiligheidseisen, wat
vaak een aanzienlijke investering vergt.
Anderzijds profiteert het bedrijf van die
voortrekkersrol. Zo besparen ze door
efficiënter en professioneler te werken
en krijgen ze opdrachten waarvoor ze
anders niet (meer) in aanmerking zouden
komen.
In september 2013 besloot AMESCO

“We zijn met gemengde
gevoelens gestart maar het
heeft geleid tot een nieuwe
dynamiek én een commerciële troef voor AMESCO”.

om met het EN1090-traject te starten
onder leiding van Bart Peeters, Business
Unit Manager en FPC -verantwoordelijke van AMESCO. De onderneming is
geen typisch bouwbedrijf maar maakt
wel dragende staalconstructies, zoals
ondersteuningsstructuren voor installaties, bordessen, trappen, ed... In al
hun activiteiten kwamen ze op een of
andere manier wel in aanraking met de
norm. Juri De Groote: “ Je kan dan ofwel
energie steken in het proberen ontwijken
van de norm of je kan als pionier in het
traject stappen en er resoluut voor gaan.
We kozen voor het laatste en daar hebben we geen spijt van”.
Bij de installatie van de EN1090-norm
werd het bestuur gedwongen om het hele
bedrijf en de bedrijfsprocessen opnieuw
onder de loep te nemen. Dit was een
goede zaak volgens Juri De Groote: “Zo
merk je vaak verbeteringsmogelijkheden
die je anders door de macht der gewoonte niet meer ziet”. Midden juni 2014
behaalde AMESCO als een van de eerste
bedrijven in België het FPC-certificaat.
Voor Juri De Groote was dit verbazend: “
het certificaat was een verplichting vanaf
1 juli 2014 en bepaalde klanten hadden

Een transportsysteem voor de automotive industrie

de norm als eis al bij opdrachten voor die
datum in hun lastenboek opgenomen.
Achteraf bekeken, is het eigenlijk merkwaardig dat we als sector zo lang zonder
deze eisen gewerkt hebben. Europa verplicht de sector om eenduidige en betere
garanties te leveren over de producten.
Het hele proces van ontwerp, materiaalkeuze, personeelsbeleid en het verwerken en opslaan van materiaal komt aan
bod. Het hele traject in het bedrijf wordt

Juri De Groote in het atelier van AMESCO: “een propere productieruimte en goed onderhouden machines

zijn noodzakelijk voor kwalitatief werk”.
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zo geoptimaliseerd”. De gedelegeerd
bestuurder wil daarmee niet zeggen
dat het voordien minder goed gebeurde
maar volgens hem is het wel zeker dat
het kwaliteitsniveau en het professionalisme in de sector zal verhogen door de
invoering van de EN1090 norm.
Ook in zijn bedrijf ziet hij verschillende
voordelen. AMESCO werkt veel voor
grote bedrijven en het zou voor bepaalde
orders niet meer in aanmerking komen
wanneer ze het certificaat niet zouden
hebben. Het FPC-certificaat is niet alleen
wetgeving, maar ook een duidelijk signaal naar klanten van professionalisme
en kwaliteit. Hierdoor vinden nieuwe
klanten vandaag de weg naar AMESCO.
Ze hebben er een commerciële troef bij,
die ze niet nalaten om uit te spelen, en
met resultaat.

De implementatie van de norm

Maar het gaat uiteraard verder dan dat.
Door de implementatie van de norm
heeft men kennis gekregen van een massaal aanbod aan normen die er bestaan
over de uitvoering, afmetingen en
toleranties van metaalconstructies. Dat is
een heel nuttig instrument want in geval
van betwisting heb je een objectief criterium aan de hand waarvan je bv vaststelt
of de afwijking aanvaardbaar is of niet.
De EN1090-norm verplicht het bedrijf om
een lascoördinator aan te stellen. Deze
persoon zorgt voor de invoering van lasprocedures, het toezicht op de uitvoering
daarvan en de kwaliteitscontrole. De
persoon moet hiertoe gediplomeerd zijn.
Juri De Groote besloot zelf het diploma
te halen en volgde hiertoe een opleiding
van 4 maanden, a rato van 1 volle dag
per week. Een hele inspanning, maar
heel leerrijk. Hij vindt deze verplichting
dan ook erg terecht.
AMESCO kijkt daarom heel positief
terug op de implementatie van de norm:
“Daar waar we initieel met gemengde
gevoelens gestart zijn aan het traject, zijn
we nu echt tevreden dat we het proces
doorgemaakt hebben. Niet dat we slecht
bezig waren, maar vandaag hebben we
tal van zaken in onze organisatie vastgelegd op basis van normen en objectieve
criteria. Het sluit discussies uit, voor
elke vraag is er een objectief antwoord.
Alhoewel het moet gezegd zijn dat je

Dit transportsysteem is een typisch voorbeeld van de samenwerking met zusterbedrijf Entecom Systems.
Het statische deel van de constructie werd door AMESCO gemaakt en het transportsysteem (hangbaan)
door Entecom Systems.

moet leren omgaan met die normen. Ze
bestaan wel in het nederlands, maar dat
wil nog niet zeggen dat ze vlot lezen en
begrijpbaar zijn...” aldus Bart Peeters.
Het is echter belangrijk om een werkbaar
proces op te zetten. Zo heeft AMESCO
de normen vertaald naar zijn processen
en eisen opgelegd die vaak strenger zijn
dan de norm. Wanneer ze vandaag een
balk moeten zagen van bv 4850mm, weet
nu iedereen binnen het bedrijf onmiddellijk bij het nameten ervan of de afwijking
binnen tolerantie valt of niet. Er is geen
discussie meer en dat maakt het proces
ook een stuk efficienter.
Juri De Groote legt uit dat de aanpassingen in de operationele werking van het
bedrijf al bij al beperkt bleven en dat het
meeviel om de norm in de praktijk om
te zetten: “in het atelier zelf merken we
weinig grote veranderingen. Er waren
al diverse controleprocessen en verantwoordelijken die de nodige registraties
deden. Deze processen zijn nu meer
geformaliseerd en gefundeerd op objectieve criteria, maar het is geen ingrijpende verandering geweest”. De grootste
aanpassing was al hetgeen er rond hangt.
Het opstellen van een FPC handboek,
tolerantiecontrole van machines, keuring
van lastoestellen, certifiëring van alle
lassers, materiaalcertificaten, toleranties
op tekeningen, bepalen van executieklasse, het bijhouden van een kwaliteitsplan
per order.
Financieel was het geen al te grote investering. Zeker wanneer men het totale
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Een aaneenschakeling van platenbanden voor het
afvoeren van metaalafval.

plaatje bekijkt en de efficiëntieverbetering, de professionalisering, de nieuwe
dynamiek en de grote commerciële troef
van het FPC-certificaat meerekent, is
het een goede investering geweest. De
EN1090-norm is een van de vele manieren geweest waarop AMESCO kon tonen
dat het mee is met alle ontwikkelingen
en innovaties in zijn sector. De klanten
hebben dat ook gewaardeerd. Een grotere professionalisering van de sector zal
het gevolg zijn van deze nieuwe regels.

Meer informatie:
www.amesco.eu

Passie voor metaal

Superieure corrosiebescherming van staal door
innovatieve ZnAlMg coatings (SUPERCOAT)
Vanaf 1 april 2015 werkt Clusta voor een periode van 2 jaar aan een nieuw project rond oppervlaktebehandeling: het
beschermen van staal door middel van een innovatieve zinkcoating. CLUSTA wil hiermee vooral bedrijven ondersteunen die
deze kostenbesparende technologie voor hun toepassingen willen gebruiken. Omdat de voordelen en het potentieel voor de
ondernemingen zo groot zijn, wil Clusta bedrijven via dit project begeleiden bij het introduceren van deze techniek.

Toepassing 2: ZnAlMg: kaders voor zonnepanelen (MagiZinc )
®

gebruiken voor hun producten en die
deze producten willen beschermen. Het
is bedoeld voor zowel de aanbieders
van deze coating-technologie als voor
de metaalverwerkende bedrijven die
hun kwaliteit en competitiviteit willen
verhogen. De implementatie van deze
technologie maakt het namelijk mogelijk
om op een eenvoudige manier producten
te optimaliseren.
ZnAlMg is een coating die in lijn aangebracht wordt op staal. Het materiaal is
eenvoudig te gebruiken en laat diverse
bewerkingen toe: zowel lassen, vervormen en lakken zijn mogelijk. Door
toepassen van deze legering kan u:
• dunnere lagen toepassen met
eenzelfde corrosiebestendigheid
• een hogere corrosiebestendigheid
garanderen met een klassieke
laagdikte

De innovatieve techniek waarrond
gewerkt wordt, zijn de ZnAlMg-coatings
op staal. De technologie is bij de meeste
staalplaatproducerende bedrijven reeds
beschikbaar op staalplaat en op draad
(oa Magnelis® bij ArcelorMittal, MagiZinc® bij TATASteel, Corrender® bij
Voest Alpine, …). Verzinken van staal is

een vaak gebruikte technologie die sterk
geëvolueerd is de laatste jaren . Een van
deze evoluties is de supercoating met
ZnAlMg.
Het project van Clusta richt zich naar
alle metaalverwerkende bedrijven, dus
zeker ook naar de KMO’s, die staal
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• een hogere bescherming aan de
snijkanten garanderen
• de resistentie in een basische
omgeving verhogen
• kostenbesparend werken

crete cases of thema’s hebben die verder
onderzocht kunnen worden of interesse hebben om deel te nemen aan de
stuurgroep, kunnen vrijblijvend contact
opnemen met CLUSTA. U kan terecht bij
Ilse Dobbelaere , 09/280.93.46 ilse.dobbelaere@clusta.be of Johan Dedeene,
09/280 93 43, johan.dedeene@clusta.be.

De kantenbescherming is dankzij de aanwezigheid

Toepassing 3: Boot (MagiZinc ®)

Daardoor is het mogelijk om op korte
termijn een belangrijke innovatie te
realiseren bij afgewerkte producten. De
zeer goede corrosiebestendigheid dankt
de legering aan de aanwezigheid van
Aluminium (Al) en Magnesium (Mg) in
de zink(Zn)laag. De corrosiebescherming
wordt enerzijds verkregen door een
barrièrewerking. Zo vormt ZnAlMg een
zeer goed gesloten oxide waardoor het
onderliggend metaal zeer goed afgesloten wordt van de omgeving. Anderzijds
is er ook een kathodische werking: doordat zink minder edel is dan staal, zal het
preferentieel aangetast worden ingeval
van corrosie. De kantenbescherming die
ook bij verzinkt staal een positief effect
heeft, is hier dankzij de aanwezigheid
van magnesium nog sterker aanwezig.
De coating heeft ook een goede resistentie in basische omgeving. Omdat
men met dunnere lagen een perfecte
performantie bekomt , leidt de toepassing van deze coating ook tot duurzame
producten.

Ondertussen zijn er ook toepassingen
in de bouw, energiesector, transport en
landbouw.

van magnesium in de legering zeer sterk.

De technologie is niet helemaal nieuw;
ze is een aantal jaren op de markt en
werd eerst geïmplementeerd in de
automobielsector. Daar wordt de coating
al voor heel wat toepassingen gebruikt.

Het project heeft een stuurgroep waarbij
enkele bedrijven samenkomen om het
project bij te sturen en te evalueren. Cases en toepassingen vanuit de bedrijven
aangeleverd kunnen hierbij door verschillende aanbieders getest worden.
Bedrijven die vragen hebben, con-

Omdat deze legering zoveel te bieden
heeft qua mogelijkheden en qua efficëntie zal Clusta hierover op 22 september
2015 eveneens een workshop organiseren
in zijn kantoren te Zwijnaarde, Technologiepark 935 in Zwijnaarde. Deze workshop gaat dieper in op het gebruik, de
voordelen en de mogelijkheden van deze
supercoating.

Meer info:

www.clusta.be of bij Johan
Dedeene, 09/280 93 43,
johan.dedeene@clusta.be .
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Thomas Beckers van het Lascentrum VZW

Opleidingscentrum Lascentrum VZW in
Sint-Katelijne-Waver bijna vijf jaar actief in het
begeleiden van bedrijven, scholen en werkzoekenden
Het centrum is ontstaan vanuit een
maatschappelijke nood aan een goed
opleidingscentrum voor lastechniek.
Sinds 2004 was er al vraag naar een goed
uitgerust regionaal opleidingscentrum
voor lassers en lastechniek. Uiteindelijk
is het opleidingscentrum in SintKatelijne-Waver in 2011 opengegaan
voor het grote publiek. Lascentrum
VZW is een zelfstandige VZW die
werd opgericht met subsidies maar
die nu volledig met eigen middelen
werkt onder leiding van operationeel
manager Thomas Beckers. Er is een
commerciële werking maar de winst
wordt wel steeds geïnvesteerd in
maatschappelijke doelen. Het doel blijft
dus hoofdzakelijk maatschappelijk
geïnspireerd.

De missie is :

• Opleiding van secundaire scholen
in de regio. Zo is er een goede
samenwerking met het technisch
onderwijs uit de regio. Scholieren
zijn nu opnieuw gemotiveerd om
les te volgen omdat ze werken
met kwalitatieve grondstoffen en
moderne machines. De lascabines zijn
goed uitgerust en dat is belangrijk om
scholieren te motiveren.
• Opleiding van leerkrachten
• Opleiding van werkzoekenden i.s.m.
VDAB Mechelen dat er een atelier met
12 goed uitgeruste lascabines huurt.
• Ondersteunen van onderzoek van

Operationeel manager Thomas Beckers wil nog meer aandacht besteden aan goede lasopleidingen voor
leerkrachten en leerlingen.

o.a. KU Leuven door aanbieden van
infrastructuur. Het onderzoek zelf
doen ze niet.
• Opleiding geven voor bedrijven of
vergaderruimte aanbieden.
Dat laatste is het commerciële luik van
het lascentrum. Zelf hoopt het lascentrum om in de toekomst nog meer
aandacht te besteden aan opleiding
van leerkrachten en leerlingen en op de
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verdere uitbouw van de samenwerking
met VDAB. De commerciële projecten zijn
erg interessant en zullen blijven dienen
om maatschappelijke doelstellingen te
ondersteunen.

Meer info:
www.lascentrum.eu

HINSCHA haalt productie uit China terug naar België
dankzij investeringen in automatisatie en software
Hinscha ,een van de deelnemers aan de VLAMEF-village, haalt zijn productie terug uit China naar België. Hinscha is een WestVlaams familiebedrijf dat zowel groothandel als producent is van onder meer scharnieren. Het werd opgericht begin jaren 1950
als groothandel in carrosseriebenodigdheden en wil zich vandaag in de handen van de derde generatie nog meer profileren als
producent van scharnieren. Hinscha verdeelt daarnaast ook sluitingen, rubbers en gasverenen andere industriële producten zoals
geluidsisolatie. Naast een producent van scharnieren is het dus ook een groothandel in trailer -en constructieonderdelen.

Het bedrijf keert China de rug toe om in
België weer thuis te komen. Daar heeft
Hinscha goed gegronde redenen voor:
dankzij een flexibele automatisatie op
maat slagen zij erin om in eigen land
opnieuw rendabel te produceren met
bovendien de voordelen van een kortere
levertijd. In 2006 werd een deel van de
productie naar China verhuisd om de
loonkost te drukken. Grondstoffen werden sinds dan vanuit België naar China
verscheept, daar bewerkt tot standaardscharnieren en terug naar het thuisland
getransporteerd. Qua kostprijs leek dit
scenario ideaal maar er waren toch grote
nadelen aan verbonden. Zaakvoerder
Kevin Vanden Berghe: “Omdat we met
zeevracht werkten, zaten we vast aan
een lange doorlooptijd van gemiddeld
zes maanden. Dat maakte ons minder
flexibel”. Bovendien werd de winst
steeds meer afgeroomd door de snelle
stijging van de lonen in China. “Je moet
er rekening houden met een gemiddelde
jaarlijkse stijging van 10%” legt Vanden
Berghe uit.
Door deze nadelen bij het produceren
in China besloot Hinscha de productie terug naar België te halen. Dat was
mogelijk omdat men de productie op
grote schaal kon automatiseren. Zo werd
onder andere een grijper op hun maat

werd een eigen freesstrategie en een
macro ontwikkeld. Die laatste heeft aan
een paar basisparameters genoeg om de
gereedschapsgroep aan de bewerking
te koppelen. Zo hoeft de operator enkel
nog de stukken klaar te zetten, het programma in te lezen en erop toe te zien
dat er steeds voldoende gereedschappen
aanwezig zijn.

ontwikkeld die flexibel genoeg is om
diverse types scharnieren vast te pakken. Software was een cruciale factor
in het productieproces. Omdat Hinscha
geen massaproducten aanbiedt maar
vaak kleinere series op vraag produceert,
moet men snel kunnen wisselen. Daarom
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Naast de voordelen qua kostprijs,
betekent dit ook dat Hinscha snel kan
inspelen op dringende orders omdat er
minder ombouwtijd en -kosten nodig
zijn. Die gewonnen flexibiliteit laat hen
toe klanten te bedienen die ze vroeger
moesten afwijzen vanwege de rentabiliteit. Kevin Vanden Bergh is bijzonder
tevreden over de beslissing om terug te
keren naar België en de productie te automatiseren: ”dit heeft ons een belangrijk
competitief voordeel gegeven. Bovendien
waarderen de klanten dit en kunnen we
dankzij kortere levertermijnen sneller
inspelen op vragen van klanten voor
scharnieren op maat”.

Meer info:
www.hinscha.com

Nieuws van bedrijven

Johnny Vanheeswyck is de
nieuwe managing director
van CLOOS Benelux
Op 2 maart 2015 kreeg CLOOS Benelux NV/SA met Johnny
Vanheeswyck een nieuwe managing director. Hij heeft de nodige diploma’s en een diepgaande kennis als verkoopagent voor
lasapparatuur en verbruiksgoederen op de Belgische markt.
CLOOS Benelux is een dochteronderneming van het Duitse
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH en is al meer dan 25 jaar
actief op de Belgische markt. De Cloos-groep stelt ongeveer 750
mensen tewerk en is een van de leiders op de internationale
markt op het gebied van booglassen en robottechnologie.
Met Johnny Vanheeswyck blijft Cloos Benelux een competente
partner van de metaalverwerkende industrie wat betreft lasoplossingen.

BALINIT® HARD
CARBON, ideaal voor
het bewerken van
non-ferro metalen
BALINIT® HARD CARBON is een nieuw
product in het coatingportfolio van Oerlikon Balzers. Deze coating is zeer geschikt
voor het bewerken van non-ferro metalen,
in het bijzonder voor het verspanen van
aluminiumlegeringen.
BALINIT® HARD CARBON combineert
een zeer hoge slijtageweerstand met
uitstekend tribologisch gedrag en een
uitstekende hechting op het gereedschap.
Dankzij deze eigenschappen is dit een
grote aanwinst voor gereedschapsfabrikanten en eindgebruikers in de automobiel- en
luchtvaartindustrie.
De coating wordt geproduceerd in het
coatingcentrum in Niedercorn, dat gecertificeerd is als toeleverancier voor de
luchtvaartindustrie en dat eerder dit jaar
werd uitgebreid, o.a. voor de productie van
BALINIT® HARD CARBON.

Lastechnisch bureau Weldone
breidt uit en vestigt zich in
het Lascentrum
Bij de organisatie Weldone
beweegt er heel wat. Weldone
verwelkomde op 1 mei Lauren De
Pooter als welding engineering
consultant. Door de grote
vraag naar lastechnisch advies,
certificatie-begeleiding van
bedrijven, opleiding en expertise
was een uitbreiding van het team
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nodig. Weldone heeft nu in totaal
4 lasdeskundigen ter beschikking
die 24/7 bereikbaar zijn. Vanaf
1 juni neemt de organisatie haar
intrek in een kantoor van het
Lascentrum in St.- KatelijneWaver. Meer informatie over
Weldone en haar activiteiten kan
u vinden via www.weldone.be

Typhoon NV ondertekent enkele belangrijke
samenwerkingsakkoorden in het Midden Oosten
TyphoonNV uit Beveren-Leie is een
internationaal milieutechnologiebedrijf
actief in luchttechniek. Het is gespecialiseerd in installaties voor industriële
stofafzuiging en pneumatisch transport
systemen maar ook industriële ventilatoren, radsluizen of andere luchttechnische componenten worden door de
“engineers of clean air” zelf ge-engineerd,
geproduceerd en gemonteerd. Tijdens
de Belgische handelsmissie in Qatar en
de Verenigde Arabische Emiraten en de
week erna heeft Typhoon NV verschillende commerciële samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met lokale
partijen voor het afzetten van industriële
ventilatoren en andere luchttechnische
componenten, alsook voor projecten naar
stofafzuiging, pneumatisch transport en
afscheidingstechnieken. Frederic Bulcaen,
gedelegeerd bestuurder van Typhoon is
bijzonder tevreden: “De ondertekening
van deze samenwerkingsakkoorden en

onmiddellijk al bijhorende verkooporders
is het resultaat van onze strategie om als
niche-speler meer business te halen in het
buitenland.”

Meer informatie
www.typhoon.be

KUKA’s mxAutomation maakt robot
programmeerkennis overbodig
Dankzij KUKA’s mxAutomation software kunnen KUKA robots rechtstreeks
geprogrammeerd en bediend worden via
externe controllers en wordt volledige
integratie van een robot in een CNCmachine mogelijk.

Integratie met draai- en
freesmachines

Mx Automatisering bestaat conceptueel
uit twee hoofd bestandsdelen. Een serverprogramma dat draait op de robot-

besturing en wacht op opdrachten voor
de robot via een veldbussysteem. Het
werkelijke robot besturingsprogramma
draait op de controller van de machine
en is geschreven in de programmeertaal
van de controller van de machine. Dit is
mogelijk via specifieke bibliotheken in
mxAutomation. Door deze te integreren
in het machineprogramma worden robotgerelateerde commando’s en parameters
in corresponderende data verzonden via
een veldbussen naar de mxAutomation27 metaalinfo • 06/2015

server op de robotbesturing. De machinecontroller communiceert meteen naar de
‘robotbaan bereken module’.

Meer informatie

KUKA Automatisering + Robots
N.V., Centrum Zuid 1031, B-3530
Houthalen, tel. 0032-11-516160,
website www.kuka.be,
Voor België: stijn.janssen@kuka.be

SPECIAL: EN 1090-NORM

Staalconstructeurs moeten zich schikken
naar de EN1090
Tim Buyle, consultant en NoBo lead
assessor, organiseert samen met Dirk
Roelens van Impala het VLAMEFbegeleidingstraject voor het behalen
van de EN1090-norm. Tim Buyle heeft
ruime ervaring met het begeleiden van
ondernemers en bezoekt veel bedrijven
in het kader van de EN1090-normen.
MetaalInfo vroeg hem in dit verband
naar zijn ervaringen en tips.

Bezint eer ge begint

Voor Tim Buyle is het belangrijk om na te
denken of u als klant nog kan samenwerken met niet-gecertificeerde constructeurs
en toeleveranciers: ” Zij leveren namelijk
onderdelen die geen CE-markering dragen en die vervolgens in een bouwwerk
zullen terecht komen. Enerzijds is er dan
het risico voor de fabrikant die een economisch delict pleegt, maar anderzijds
kunnen de klant en bouwheer terecht
vragen stellen bij de veiligheid van de
uiteindelijke constructie. Niet conforme
bouwdelen kunnen de integriteit van de
ganse constructie in gevaar brengen”.
Het is dan ook verstandig om in een
bestek en bij bestelling aan de constructeur en aannemer op te leggen dat de
bouwdelen moeten voldoen aan de eisen
van de EN1090-2 en/of -3. Op die manier
worden de technische verplichtingen
contractueel vastgelegd, los van het wettelijk CE-kader”.
Ook de bepaling van de juiste uitvoeringsklasse is van belang: “Een hogere
klasse leidt in veel gevallen tot een
hoger prijskaartje. Maar bedenk ook dat
onderdelen gefabriceerd in een lagere

uitvoeringsklasse later onmogelijk
kunnen worden opgewaardeerd naar
een hogere klasse. De tussentijdse
fabricagecontroles voor de hogere
klasse, kunnen immers niet meer uitgevoerd worden”. Er is dus een zeker
spanningsveld tussen de kostprijs en
de uitvoeringsklasse van een bouwonderdeel. Deze executieklasse van
een onderdeel kan ook nog verschillen
naargelang zijn functie in het gebouw:
‘het is binnen één bouwwerk perfect
mogelijk om vb. kolommen en overspanningen te bouwen in EXC2 en andere secundaire structuren te maken in
EXC1”. Hij raadt wel aan om rekening
te houden met eventuele mogelijke
bestemmingswijzigingen van een gebouw: “Stel dat een volledige stal werd
gebouwd uit onderdelen in EXC1, dan
zou een bestemmingswijziging van
het gebouw in de toekomst wel eens
een probleem kunnen zijn. Bij ombouw
tot een industriële loods zouden in
principe onderdelen in EXC2 moeten
gebruikt worden”.
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De toekomst

De invoering van de EN1090-1 heeft niet
alleen stof doen opwaaien, maar verandert
voor altijd de manier waarop staalconstructies in Europa worden ontworpen,
gefabriceerd en gemonteerd. Waarschijnlijk zal het nog even duren vooraleer alle
fabrikanten en toeleveranciers zich hebben
laten certificeren. Toch is er volgens Tim
Buyle geen weg terug: “ elke dag komen er
meer en meer gecertificeerde fabrikanten
bij. Zij zullen uiteindelijke bijdragen tot de
bouw van veilige constructies in Europa,
allemaal onder dezelfde spelregels. Wanneer niet alleen de wetgever maar ook
de opdrachtgever contractueel naar de
EN1090 verwijst, zullen de regels bij de
constructeurs nog sneller worden geïmplementeerd. En daar wordt uiteindelijk
iedereen beter van”.

Meer informatie
www.weldone.be

INFOSTEEL en ingenieursvereniging IE.Net
informeren hun leden over de EN1090
Tijdens een volgeboekte informatiedag brengen InfoSteel en IE.net hun leden op de hoogte van de implicaties van de EN1090normenreeks. Het programma was bijzonder interessant en op het bedrijfsleven en de praktijk toegespitst. De deelnemers
kwamen uit heel uiteenlopende bedrijven of overheden en dat alleen al maakte van de welkomstlunch een boeiend
gespreksmoment.
Grote bedrijven als Viktor Buijck , BASF
en Bayer waren samen met kleinere
bedrijven, ingenieursbureaus en overheden aanwezig. De deelnemers waren
zeer positief over deze mogelijkheden
om informeel de situatie in hun bedrijf
en de invloed van nieuwe normen in hun
industrietak te bespreken. In een eerste
deel ging Rik Debruyckere van Seco
dieper in op de geldende staalnormen,
de bepaling van uitvoeringsklassen,
aandachtspunten voor de ontwerpers
van staalconstructies en de minimale
technische inhoud van projectspecificaties van staalconstructies. Hij besprak de
bestaande normering en blikte vooruit

op de kleine wijzigingen in toekomstige
versies en op de aanvullende delen op
de EN1090-normenreeks. Zo zullen de
EN1090 delen 4 en 5 over koudgwalste,
dunwandige profielen in de komende
jaren nog toegevoegd worden aan deze
normenreeks. Bij aandachtspunten
voor het uitvoeren van staalcontructies
besprak hij onder andere de vloeigrens,
de staalkwaliteit en de Z-kwaliteit van
het staal.
Na de pauze legde Johan Willems van
Iemants Steel Constructions uit wat de
EN1090 betekent voor ontwerpers en
fabrikanten van staalconstructies. Op
een duidelijke manier gidste hij het
publiek door de technische vereisten van
de EN1090-normen en hoe men hiermee
rekening moet houden. Uit zijn
presentatie blijkt onder andere
dat zowel de fabrikant als de
ontwerper nog beter met elkaar
moeten communiceren door
deze normen. Ontwerptechnisch
moeten de eisen zo gedetailleerd
en zo concreet mogelijk zijn in
functie van de toepassing van de
onderdelen in een constructie.
Alleen op die manier

kan men tegen de juiste prijs een goede
kwaliteit leveren. Niet-constructieve
lassen moeten bijvoorbeeld niet
beoordeeld worden zoals constructieve
lassen. Wanneer dat duidelijk wordt
aangeven in het ontwerp, is dat op
zich al een goede kostenbesparing. Het
belang van duidelijke afspraken tussen
beide partijen over het verloop van het
fabricageproces en het inspectie- en
testplan werd aangetoond door Dhr.
Willems. Het contractueel formaliseren
van de afspraken zal veel verwarring
of discussie nadien vermijden en zo zal
de samenwerking vlot verlopen. In zijn
betoog ging Ir. Willems tenslotte in op
het belang van oppervlaktebehandeling
en het conserveren als speciaal proces bij
het werken met metalen constructies.
Koen Michielsen van Infosteel sloot de
infodag af met een boeiend overzicht
van de EN 1090-norm in de praktijk. De
organisatoren kregen lovende reacties
na afloop en waren dan ook verheugd
over dit succes en over de opkomst. Het
toont nogmaals aan dat EN1090 sterk
leeft bij de bedrijven en overheden in
Vlaanderen.

Meer informatie
www.infosteel.be
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Veelgestelde vragen
over de EN1090-norm
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Ik werk aan dragende metaalconstructies voor de bouw maar mijn bedrijf
doet enkel oppervlaktebehandeling, is
de norm van toepassing?

Het gaat over lastdragende metalen
bouwproducten die minimaal een van de
volgende bewerkingen ondergaan: lassen,
mechanische bewerking, oppervlaktebehandeling. Zelfs als u niet last, kan de
norm dus toch van toepassing zijn wanneer u bijvoorbeeld galvaniseert, verft,
plooit,…
De EN1090-norm geldt niet als er al
andere normering van toepassing is. Als
u de machinerichtlijn moet volgen voor
een bepaald onderdeel, dan geldt deze
EN1090-norm niet voor dit onderdeel
omdat het al genormeerd werd in die
machinerichtlijn.

De norm geldt voor constructies die
permanent worden ingezet maar wat is
een blijvende constructie?
Wat is de termijn?

De norm is van toepassing op blijvende
constructies, een tijdelijke constructie
zoals een podium of tribune voor een
festival (bv. Tomorrowland) valt onder een
andere norm.

Moet je een CE-keurmerk plaatsen
op producten die vertrekken uit het
buitenlandse atelier naar het Vlaamse
atelier?

Het is inderdaad verplicht om een keurmerk te plaatsen op alle eindproducten
die binnen het toepassingsgebied van de
norm vallen. Zodra deze afgewerkte producten de productieplaats (het atelier) verlaten, worden ze in de markt gebracht en
moet hierop een keurmerk staan. Stel dat
u productieplaatsen in Polen en Tsjechië
heeft waar lastdragende metalen onderdelen gemaakt worden, dan moeten die twee
ateliers afzonderlijk een FPC-audit krijgen
en moeten beide ateliers gecertificeerd
worden. Alle afgewerkte producten die
u van een van beide ateliers naar België
importeert, moeten in elk geval het CEkeurmerk hebben. Zoniet riskeert u boetes
wanneer de douane uw lading controleert.
Zeker bij internationaal transport tussen
vestigingen is de pakkans groter en kan
u best nakijken of voor dat product de
EN1090-norm geldt en of het keurmerk
nodig is.

Wie is er verantwoordelijk voor de
kwaliteit van een werk dat uitbesteedt
wordt?

De uitbestedende partij is in principe steeds
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
geleverde werk. Tenzij u de fout expliciet kan aantonen bij de onderaannemer.
Daarom is het van cruciaal belang om de
taak die u uitbesteed steeds duidelijk te omschrijven: waarvoor zal het dienen, welke
materialen moeten gebruikt worden, welk
soort lassen,… De onderaannemer hoeft niet
noodzakelijk zelf FPC-gecertificeerd te zijn
maar dit vereenvoudigt wel de controletaken voor de uitbestedende partij.

Volgens welke uitvoering klasse moet ik
een bepaald werk uitvoeren?

De EN1090-norm bevat een tabel om dat te
berekenen aan de hand van drie vragen:
1. Hoe erg is de menselijke, milieu of
economische schade?
2. Is het onderdeel of de contructie statisch
of dynamisch belast?
3. Welke productiecategorie is het: wordt
er gelast of wordt er gewerkt met hogere
staalsoorten dan zal het risico groter zijn
dan wanneer niet gelast en staal lager
dan S355
Het is belangrijk te weten voor welk doel
en voor welk soort constructie uw klant het
onderdeel zal gebruiken. Via de eisen of
expliciete vermelding van de uitvoeringsklasse in het bestek van de klant weet u in
welke uitvoeringsklasse u moet werken.
Als die executieklasse niet bepaald wordt
door de klant, geldt voorlopig nog dat u
het onderdeel volgens executieklasse 2
moet maken. Maar het is de plicht van de
fabrikant om te melden wanneer hij denkt
dat een hogere klasse vereist is. Samengevat:
goed afspreken met de klant en deze afspraken vastleggen op papier is de boodschap.
Ook qua kostprijs kan het belangrijk zijn om
te overleggen met uw klant: als u zeker bent
dat de klasse 1 voor een bepaalde opdracht
voldoende is maar uw klant heeft niets
gezegd, dan moet u het volgens de eisen van
klasse 2 maken. Dit zal uiteraard veel duurder zijn. Vraag in dat geval aan uw klant of
klasse 1 ook goed is. Zet het antwoord van
de klant steeds in uw opdrachtbevestiging,
dan is er geen discussie achteraf.

Wanneer mag ik een CE-label aanbrengen op mijn producten?
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U moet een FPC-certificaat hebben om
het CE-label aan te brengen. Zodra u dat
certificaat hebt, kan u een prestatiecertificaat (DoP) opstellen en het CE label
aanbrengen.
In deze verklaring staat minstens de
uitvoeringsklasse en er moet minstens
een van de twaalftal prestaties vermeld
worden in uw certificaat. Het komt erop
neer dat u verklaart dat uw producten
voldoen aan de gestelde eisen.

Ik werk in EXC1 of EXC2, moeten al
mijn lastoestellen gecalibreerd zijn?

In de EN1090 staat niets over de calibratie
van lastoestellen. Nieuwe lastoestellen
kopen is niet nodig. De enige eis is dat de
lastoestellen gevalideerd zijn. Die validatie moet ervoor zorgen dat u zeker kan
zijn dat er bij 200 Ampère ook effectief 200
Ampère uitkomt. U kan dat zelf testen
door op verschillende Ampèreniveaus te
meten en de resultaten van uw tests te noteren. De tweede eis is dat u uw toestellen
goed onderhoudt.

Wat is het FPC-documentatiesysteem
en is het altijd verplicht?

In het FPC-documentatiesysteem houdt
u bij hoe u werkt in uw atelier. Het toont
aan hoe u werkt, hoe u garandeert dat uw
kwaliteit optimaal is, hoe u zeker weet dat
u met de juiste staalsoorten werkt. Verder
bevat het boek een organigram van uw
organisatie, lasplannen, de ontwerpen
van uw projecten, de interne en externe
klachten op uw producten,… Het is niet
vereist als je enkel in uitvoeringsklasse 1
werkt. Anders is dit documentatiesysteem
wel vereist.

Moet ik een lascoördinator hebben?

Vanaf uitvoeringsklasse 2 (EXC2) is het
verplicht om een lascoördinator te hebben. Deze persoon moet aan de auditor
kunnen bewijzen dat hij voldoende
kennis heeft om lascoördinator te zijn.
Dit kan via een praktijktest maar het
niveau van de test is zo hoog dat deze
coördinator in de praktijk het diploma
RWC-B nodig heeft. Voor dit diploma kan
u terecht bij het B.I.L. Verder hebben alle
lassers die aan EN 1090-producten werken een bewijs nodig dat ze voldoende
kennis hebben van het soort lassen dat ze
in uw atelier moeten leggen.
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Het invoeren van de EN 1090-norm kan ook
voordelen bieden en geld opleveren
In het juni-nummer van 2014 kondigde VLAMEF de invoering van de norm
EN1090 aan. Een jaar na datum organiseerde VLAMEF een grote enquête bij de
leden voor wie deze norm van toepassing kon zijn en werd er gepeild naar hun
reacties op en ervaringen met deze norm.
De resultaten geven een gemengd beeld.
Bedrijven aarzelen duidelijk om te
starten met het traject. Bij de bedrijven
die het VLAMEF-begeleidingstraject
volgden zal 1 op 5 ondernemingen deze
norm niet invoeren. De redenen hiervoor
zijn: de administratieve complexiteit,
de activiteiten in bouwsector werden
gestopt of uitbesteed en de belangrijkste
reden was de kostprijs. De norm heeft
bepaalde bedrijven dus gedwongen om

hun businessplan en hun activiteiten aan
te passen.
Toch zijn er veel positieve geluiden te
horen. Ondernemingen die bezig zijn
om de norm in te voeren, merken nu
al verbeteringen in hun bedrijf. Vooral
de bedrijven die de norm al ingevoerd
hebben, zijn bijna unaniem positief over
de EN1090-norm. Bedrijven die reeds
volgens de norm werken, melden onder

andere volgende voordelen: er wordt
efficiënter gewerkt, de personeelstevredenheid is gestegen , er worden processtappen uitgespaard omdat bedrijfsprocessen herbekeken worden, men
verliest minder tijd om materiaal te nemen of te zoeken in het atelier, er is geen
discussie meer of een bepaalde afwijking
aanvaardbaar is of niet omdat er duidelijke toleranties en afwijkingen staan
beschreven, de opleiding lascoördinator
heeft nieuwe inzichten opgeleverd die
van pas komen tijdens de productie, de
lassers zijn nu met zekerheid gekwalificeerd voor de lassen die ze leggen, als de
toeleveranciers gecertificeerd zijn, is men
nu zeker van goede kwaliteit,…

Roadmap EN1090
Het aantal artikels, workshops, studiedagen, groepsbegeleidingen, …
met als thema ‘ EN1090 ‘ is niet meer te tellen. Uit de vele contacten
met haar klanten heeft het VCL geleerd dat een schematische voorstelling de implementatie sterk vereenvoudigt. Gebaseerd op deze
ervaring ontwikkelde het vervolmakingscentrum voor lassers een
“roadmap” die terug te vinden is in de bijlage.
De poster geeft een stappenplan weer opgedeeld in 4 grote blokken:
• Algemeen
• Fabricage
• Bouten
• Oppervlaktebehandeling
Elk blok is stapsgewijs uitgewerkt met verwijzing naar documenten,
formulieren en werkinstructies. Deze zijn gratis te downloaden op de
website van het VCL (www.v-c-l.be). De volledige uitwerking is gebaseerd op EN 1090-1 en EN 1090-2 (EXC 2).
Voor verder advies en een persoonlijke begeleiding op maat kan u
contact opnemen via mail.
Leen Dezillie IWE - Kurt Broeckx IWE
Met dank aan Johan Willems (Smulders Group), Koen Michielsen (Infosteel) en Hugo Cools (CQC ) voor
hun kritische blik op de roadmap.
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Contacteer ons via mail: info@v-c-l.be
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Indexen
Algemene index BEDIENDENSALARISSEN

WAARDEN “I” (materialen)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1e kw.

2015

2e kw.

3 e kw.

4 e kw.

basis 1997 = 100; basis 1997 = basis 1987 x 0,736756

Januari

5.401

6.599

6.823

6.461

6.585

7.454

7.466

7,38

7,26

7,033

Februari

5.490

6.621

6.921

6.330

6.601

7.457

7.487

7,362

7,245

6,993

1998

101,38

101,61

102,42

Maart

5.560

6.692

7.027

6.223

6.927

7.460

7.502

7,314

7,181

7,056

1999

102,58

103,29

103,51

103,65

April

5.689

6.731

7.214

6.282

7.235

7.437

7.483

7,238

7,199

7,115

2000

104,78

105,96

106,75

106,89

Mei

5.891

6.783

7.332

6.373

7.216

7.431

7.461

7,198

7,191

2001

107,28

108,45

110,13

111,20

Juni

5.903

6.774

7.477

6.396

7.015

7.460

7.386

7,161

7,196

2002

112,66

113,00

113,28

113,38

Juli

6.033

6.785

7.376

6.385

6.882

7.481

7.381

7,184

7,226

115,57

Augustus

6.388

6.724

7.293

6.505

7.037

7.395

7.411

7,286

7,250

September

6.430

6.653

7.061

6.554

7.151

7.371

7.450

7,296

7,269

Oktober

6.567

6.679

6.743

6.462

7.075

7.333

7.417

7,269

7,242

November

6.561

6.721

6.590

6.483

7.127

7.361

7.381

7,235

7,189

December

6.541

6.625

6.457

6.526

7.259

7.398

7.376

7,249

7,080

RENTEVOET VERWIJLINTRESTEN Bij overheidsopdrachten en bij contracten vóór 08/08/2002:
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

102,56

2003

113,79

114,80

115,43

2004

116.67

117,09

117,59

118,12

2005

118,31

119,61

120,76

120,79

2006

121,81

122,27

122,75

123,23

2007

124,03

124,61

124,88

125,29

2008

127,70

128,65

129,92

130,54

2009

132,51

132,53

132,53

132,52

2010

132,49

133,01

133,42

133,96

2011

135,68

136,53

137,49

137,58

2012

139,88

140,57

140,93

141,40

Januari

4,50

4,75

6,00

6,50

4,50

3,25

3,25

3,25

3,00

2,25

1,80

2013

143,01

143,15

143,69

143,70

Februari

4,50

4,75

6,00

6,50

4,50

3,25

3,25

3,25

3,00

2,25

1,80

2014

145,00

145,06

145,08

145,08

Maart

4,50

4,75

6,00

6,50

4,50

3,25

3,25

3,25

3,00

2,25

1,80

2015

145,08

April

4,50

5,00

6,25

6,50

4,00

3,25

3,25

3,25

3,00

2,25

Mei

4,50

5,00

6,25

6,50

3,75

3,25

3,50

3,25

3,00

2,25

Juni

4,50

5,00

6,25

6,50

3,25

3,25

3,50

3,25

2,50

2,25

Juli

4,50

5,25

6,50

6,50

3,25

3,25

3,50

3,25

2,50

1,90

Augustus

4,50

5,25

6,50

6,75

3,25

3,25

3,75

3,00

2,50

1,90

September

4,50

5,50

6,50

6,75

3,25

3,25

3,75

3,00

2,50

1,90

1-02-2013 (< 10 arbeiders)

Oktober

4,50

5,50

6,50

6,75

3,25

3,25

3,75

3,00

2,50

1,80

1-07-2013 (10 of meer arbeiders)

November

4,50

5,75

6,50

5,75

3,25

3,25

3,75

3,00

2.50

1,80

December

4,50

5,75

6,50

5,25

3,25

3,25

3,50

3,00

2.25

1,80

Nat. referteloon metaalbouw (Fabriek en werkplaats)
aanbestedingen na 11-07-1981
(typebestek 101 van 1987)
1-02-2013 (10 of meer arbeiders)

1-07-2013 (< 10 arbeiders)
1-01-2014 (10 of meer arbeiders)
1-01-2014 (<10 arbeiders)

Opdrachten die na 16/3/2013 werden gegund: 17/03/2013 tot 30/06/2013: 9,00% Vanaf 1/7/2013 tot 31/12/2013: 8,50% Vanaf 01/01/2014 tot 30/06/2014: 8,50 %

1-02-2014 (10 of meer arbeiders)

Opdrachten die na 08/08/2002 werden gegund: (wet 02/08/2002)
tweede semester 2002: 10,50 %
01/01/2009 - 30/06/2009: 9,50 %
eerste semester 2003: 10,00 %
01/01/2009 - 30/06/2011: 8,00 %
01/07/2003 - 30/06/2006: 9,50 %
01/07/2011 - 31/12/2011: 8,50 %.
01/07/2006 - 31/12/2006: 10,00 %.
01/01/2012 - 30/06/2013: 8,00 %
01/01/2007 - 30/06/2007: 11,00 %.
01/07/2013 – 31/12/2013: 7,50%
01/07/2007 - 31/12/2008: 11,50 %
01/01/2014 – 30/06/2014: 7,50%

1-01-2014 (10 of meer arbeiders)
1-01-2014 (<10 arbeiders)
1-02-2014 (10 of meer arbeiders)
1-02-2014 (<10 arbeiders)
1-07-2014 (10 of meer arbeiders)
1-07-2014 (<10 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.

REFERTELOONKOST PER REGIO METAALBOUW
Per uur in euro

1-02-2014 (<10 arbeiders)

1-01-2014 (10 of meer arbeiders)
1-01-2014 (<10 arbeiders)
1-02-2014 (10 of meer arbeiders)
1-02-2014 (<10 arbeiders)
1-07-2014 (10 of meer arbeiders)
1-07-2014 (<10 arbeiders)
1-04-2015 (10 of meer arbeiders)
1-04-2015 (<10 arbeiders)

Loon

+ Soc. lasten

10,3546 €
10,4985 €
10,4990€
10,4990 €
10,4985€
10,4985€
10,5541€
10,4985€
10,4985€
10,5541€
10,5541€

93,23 %
91,32 %
93,23 %
91,32 %
93,58%
91,73%
93,69%
91,84%
93,58%
91,73%
93,69%
91,84%
93,69%
91,84%
93,58%
91,73%
93,69%
91,84%
93,69%
91,84%
91,52%
93,45%

Vanaf 01/04/2015
Nationaal

10,5541

Brabant

10,2816

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 %

Limburg

10,9218

Antwerpen

10,6226

Oost-Vlaanderen,
excl. Waasland

10,3035

01/07/2010

op 14,2916 €

127,52 %

125,23 %

Waasland

9,9965

01/01/2011

op 14,2916 €

127,97 %

124,29 %

Brugge

11,0285

01/02/2011

op 14,2916 €

130,13 %

127,09 %

Roeselare-Tielt

10,7352

01/07/2011

op 14,7190 €

130,13 %

127,09 %

Kortrijk

10,7423

01/01/2012

op 14,7190 €

130,32 %

127,07 %

Oostende-Veurne-Diksmuide

10,0421

01/04//2012

op 14,7631 €

132,98 %

129,74 %

Ieper

10,7408

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).

Publireportage

NOSTALGIE MAAKT
PLAATS VOOR INNOVATIE
Elke dag doet hij trouw zijn werk
bij het produceren van metaalconstructies en mechanische
onderdelen. Begonnen in de
haven van Antwerpen, werd hij
in 1962 overgeplaatst naar een
constructiehal in het Belgische
plaatsje Beerse. In 1982 bij de
oprichting van Beerse Metaalwerken wordt hij samen met de
hal en machines overgenomen.
Hoe oud hij precies is weet
niemand. “Voordat ik hier decennia geleden begon was hij er
al, in de jaren heeft hij me vaak
verbaasd met zijn prestaties, ik
vind het dan ook erg jammer om
hem te zien gaan’’, vertelt een
medewerker van Beerse
Metaalwerken.

De nieuweling
De legende die hierboven wordt beschreven, is de oude vijftien ton rolbrug
met dubbele vakwerkligger. Beerse Metaalwerken beschikte eerst over twee
van dit soort kranen. In 1999 werd de
eerste gedemonteerd en vervangen
door twee Demag van den Berg zestien
ton dubbelligger rolbruggen.
Nu is de tweede van deze oude reuzen
aan de beurt om plaats te maken voor
een moderne Demag van den Berg
rolbrug.
De vervanger is niet zomaar een rolbrug, hij maakt namelijk gebruik van de
Demag V-ligger, de meest geavanceerde kraanligger die momenteel op de
markt is. Net zoals de oude reus maakt
de Demag V-ligger ook gebruik van een
vakwerkconstructie. Alleen is hij ontwikkeld aan de hand van een speciaal
programma dat de ideale inbouwmaten
combineert met optimale prestaties.
In de situatie van Beerse Metaalwer-

ken was een standaard kokerligger
kraan ook een optie. De directie heeft
uiteindelijk gekozen voor de V-ligger.
Niet zozeer omdat hij net zoals de oude
rolbrug een vakwerkligger heeft, maar
vooral de scherpe prijs en de uitmuntende specificaties waren overtuigend.
De V-ligger heeft een uniek ontwerp
met een lager eigengewicht vergeleken
met een standaard kokerligger. Dit
resulteert in een klein moment bij het
optrekken en afremmen van de kraan.
Daarnaast zorgt het unieke ontwerp
voor 30% minder oscillatie (het deinen
van de kraan) en in combinatie met
geleiderollen zijn er nog nauwelijks
schrankkrachten (de zijdelingse beweging van de kraan).

De overstap
van den Berg Transporttechniek
kreeg de taak om de oude rolbrug te
demonteren en om de nieuwe rolbrug
te plaatsen en in bedrijf te stellen. Het
was door de grote afmetingen en het
bestaande leidingwerk langs de muren
een flinke opgave om de oude rolbrug
op de grond te krijgen. “Na al die jaren
wil hij niet weg, zullen we hem terug op
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de baan zetten?’’ grapte een medewerker halverwege de demontage. Uiteindelijk stond hij dan toch op de trailer
en kon er begonnen worden aan de
preparatie en montage van de nieuwe
rolbrug. Dit was voor de ervaren monteurs en kraanmachinisten een koud
kunstje, binnen een paar uur stond hij
op de kraanbaan.

Registratie en publicatie technische normen
De volgende normen, geregistreerd tussen 1 januari en
21 mei 2015 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 Metaal Info. Indien er 2e (of 3e,… ) uitgave
bij vermeld staat, betekent dit dat de vorige uitgaven onder
hetzelfde normnummer geannuleerd werden.

STAAL EN METALEN
NBN EN 764-4

NBN EN ISO 7539-11

NBN EN 14195

Drukapparatuur - Deel 4: Vaststelling van
technische leveringsvoorwaarden voor
materialen uit metaal
Corrosie van metalen en legeringen Spanningscorrosiebeproeving - Deel 11:
Aanbevelingen voor de bepaling van de
weerstand van metalen en legeringen
tegen brosheid door waterstof en scheurgevoeligheid door waterstof (ISO 753911:2013)

NBN EN ISO 23278

Niet-destructief onderzoek van lassen Magnetisch onderzoek van lassen - Aanvaardbaarheidsniveaus (ISO 23278:2015)

NBN EN ISO 23277

Niet-destructief onderzoek van lassen Penetrantonderzoek - Aanvaardbaarheidsniveaus (ISO 23277:2015)

NBN EN ISO 23278

Niet-destructief onderzoek van lassen Magnetisch onderzoek van lassen - Aanvaardbaarheidsniveaus (ISO 23278:2015)

NBN EN ISO 14323

Weerstandlassen - Destructief onderzoek van lassen - Proefstukafmetingen
en procedure voor beproeving van de
slagafschuifsterkte en trekproeven op
kruisvormige proefstukken van puntlasverbindingen en doordruklasverbindingen
(ISO 14323:2015)

NBN EN ISO 9606-1 NL Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen
- Deel 1: Staal (ISO 9606-1:2012, inclusief
Cor 1:2012 en Cor 2:2013)
NBN EN ISO 10447

Weerstandlassen - Beproeving van lassen
- Pel- en splijtbeproeving van puntlas- en
doordruklasverbindingen (ISO 10447:2015)

NBN EN ISO 14323

Weerstandlassen - Destructief onderzoek van lassen - Proefstukafmetingen
en procedure voor beproeving van de
slagafschuifsterkte en trekproeven op
kruisvormige proefstukken van puntlasverbindingen en doordruklasverbindingen
(ISO 14323:2015)

Onderdelen voor metalen raamwerken
voor gipsplaatsystemen - Definities, eisen
en beproevingsmethoden

NBN EN 764-5
Drukapparatuur - Deel 5: Keuringsdocumentatie voor metalen
materialen en overeenstemming met de
materiaalspecificatie
NBN EN ISO 7441

Corrosie van metalen en legeringen
- Bepaling van de contacterosie door
corrosieproeven met buitenopstelling (ISO
7441:2015)

NBN EN ISO 7539-10

Corrosie van metalen en legeringen Spanningscorrosiebeproeving - Deel 10:
Omgekeerde U-bochtmethode (ISO 753910:2013)

NBN EN ISO 9606-1 NL Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen
- Deel 1: Staal (ISO 9606-1:2012, inclusief
Cor 1:2012 en Cor 2:2013)
NBN EN 14140

LASTECHNIEK & SMEEDWERK

LPG-materieel en toebehoren - Verplaatsbare hervulbare gelaste gasflessen van
staal voor LPG - Alternatief ontwerp en
constructie

POORTEN, RAMEN EN DEUREN
NBN EN 60335-2-103

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische
toestellen - Veiligheid - Deel 2-103 : Bijzondere eisen voor poorten, deuren en ramen

NBN EN ISO 6149-4

Leidingverbindingen voor hydraulische en
pneumatische systemen en algemene toepassingen - Poorten en inschroefnippels
voorzien van schroefdraad volgens ISO
261 en poortafdichtingen door een O-ring
- Deel 4: Afmetingen, ontwerp, beproevingsmethoden en eisen voor poortpluggen met buiten- en binnenzeskant (ISO
6149-4:2006)

NBN EN 13120+A1

Binnenzonwering - Prestatie-eisen, inclusief veiligheid

NBN EN 14195

Onderdelen voor metalen raamwerken
voor gipsplaatsystemen - Definities, eisen
en beproevingsmethoden
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ALUMINIUM
NBN EN ISO 15614-2 NL
Beschrijven en goedkeuren
van lasmethoden voor metalen Lasmethodebeproeving - Deel 2:
Booglassen van aluminium en zijn
legeringen (ISO 15614-2:2005)(+ AC:2009)
NBN EN ISO 14373

Weerstandlassen - Methode voor
puntlassen van niet-bekleed en bekleed
koolstofarm staal (ISO 14373:2015)

NBN EN ISO 23771

Textielmachines - Leidraad voor het
ontwerp van textielmachines met het oog
op beperking van de geluidsemissies (ISO
23771:2015)

NBN EN ISO 6508-2

Metalen - Hardheidsmeting volgens
Rockwell - Deel 2: Verificatie en kalibratie
van meettoestellen en indringlichamen
(ISO 6508-2:2015)

Interprofessionele onderhandelingen
NBN EN 15811

Landbouwmachines - Vaste beschermkappen en beweegbare afschermingen met of zonder vergrendeling voor
NBN EN 16012+A1
Thermische isolatie voor gebouwen
De interprofessionele- organisaties
hebben
al
een
akkoord
afgesloten
rond
SWT
(brugpensioen),
werkloosheid
tijdskrediet.
aangedreven
draaiendeendelen
(ISO/TS Er
Reflecterende isolatieproducten werd ook al verder nagedacht
over
de
eerste
fase
van
de
harmonisering
tussen
arbeiders
en
bedienden.
28923:2012
gewijzigd)
Bepaling van de verklaarde thermische
eigenschappen
NBN
ISO 23277
Niet-destructief onderzoek van lassen De EN
sociale
partners hebben
Penetrantonderzoek - Aanvaardbaarheidsten gronde niets gewijzigd
(ISO 23277:2015)
aan de doelstellingen niveaus
van
het EN
regeerakkoord.
DeThermoplastische
te
NBN
13765+A1
meerlaagse
bereiken minimumleeftijden
(niet-gevulcaniseerde) slangen en
inzake brugpensioen slangassemblages
en lanvoor het transport
dingsbanen blijven overeind.
van koolwaterstoffen, oplosmiddelen en
Dit akkoord zal nu voorgechemicaliën - Specificatie
legd worden aan de federale
NBN
EN 131-6
Ladders
regering
en houdt onder
meer- Deel 6: Telescopische ladders
het EN
volgende
NBN
54-27 in:
Brandmeld- en brandalarmsystemen -

SWT en
NBN EN 16153+A1
landingsbanen

Deel 27: Kanaalrookmelders

Lichtdoorlatende platte meerwandige
polycarbonaat (PC) platen voor binnen- en
• SWT (brugpensioen)
buitendaken, muren en plafonds - Eisen
zwaar beroep, nachtarbeid,
en beproevingsmethoden
55 jaar wordt voorzien.
bouwbedrijf, lange
Bedrijven kunnen al
loopbaan (40 jaar
loopbaan):
kader-cao
over
OPPERVLAKTEBEHANDELING dan niet toetreden. De
kader-cao 2015-2016 kan
de periode 2015-2016. Een
om deentwee
jaar verlengd
van
NBNleeftijdsvoorwaarde
EN ISO 8407
Corrosie
van metalen
legeringen
aangepast worden
58 jaar wordt voorzien.
Verwijdering vanofcorrosieproducten
van
(tijdspad,
Sectoren kunnen alcorrosieproefstukken
dan
(ISO verhoging
8407:2009)
leeftijd). Bij gebrek aan
niet toetreden. De kaderNBN EN ISO 22068
Gesinterde metallieke spuitgietmaterialen kader cao of wanneer een
cao 2015-2016 kan om
Specificaties (ISO 22068:2012)
bedrijf niet toetreedt, valt
de twee jaar verlengd of
men terug op de regeling
aangepast worden. Bij
(verhoging leeftijd) zoals
gebrek aan kader-cao of
MACHINES
bepaald door de regering.
wanneer een sector niet
• Landingsbanen zwaar
toetreedt, valt men terug
Leidingen,
fittings,
& nachtarbeid,
beroep,
op de regeling
zoals tankbouw
procesapparatuur
bouwbedrijf, lange
bepaald door de regering
loopbaan- (58
jaar - 40
NBN(60
ENjaar).
ISO 23125
Gereedschapsmachines
Veiligheid
jaar 23125:2015)
loopbaan): kader• SWT (brugpensioen)
Draaimachines (ISO
cao 2015-2016 die een
in onderneming in
NBN EN 61029-2-5/A1 Veiligheid van verplaatsbaar elektrisch
leeftijdsvoorwaarde van
herstructurering of in
gereedschap met motoraandrijving - Deel
55 jaar voorziet. Sectoren
moeilijkheden: kader2-5 : Bijzondere eisen voor bandzagen
kunnen al dan niet
cao die loopt over de
toetreden.
De kader-cao
NBNperiode
EN 14172015-2016. Een
Machines voor rubber
en kunststoffen
2015-2016
kan om de twee
leeftijdsvoorwaardeTweerollenwalsen
van
- Veiligheidseisen

op de regeling
(verhoging
Kunststof leidingsystemen
- Mechanische
leeftijd)hulpstukken
zoals bepaald
door
verbindingen tussen
en drukbuizen - Beproevingsmethode
voor de
de regering.
lekdichtheid•bijLandingsbanen
onderdruk (ISO in
3459:2015)
onderneming
in
NBN EN ISO 13844
Kunststof leidingsystemen - Mofverbinherstructurering of in
dingen met rubberringafdichtingen
voor
moeilijkheden:
kadergebruik met kunststof
drukbuizen
- Becao 2015-2016
die een bij
proevingsmethode
voor lekdichtheid
leeftijdsvoorwaarde
van
onderdruk, hoekverdraaiing
en vervorming
55 jaar voorziet. Bedrijven
(ISO 13844:2015)
kunnen al dan niet
NBN EN ISO 6149-4
Leidingverbindingen voor hydraulische en
toetreden. De kader cao
pneumatische systemen en algemene toe2015-2016 kan om de twee
passingen - Poorten en inschroefnippels
jaar verlengdvolgens
of aangepast
voorzien van schroefdraad
ISO
worden
(tijdspad,
261 en poortafdichtingen door een O-ring
verhoging
leeftijd).
Bij
- Deel 4: Afmetingen,
ontwerp,
beproegebrek
aan
kader
cao
of
jaar verlengd of aangepast
vingsmethoden en eisen voor poortplugwanneer
een
bedrijf
niet
worden (tijdspad,
gen met buiten- en binnenzeskant (ISO
verhoging leeftijd). Bij6149-4:2006) toetreedt, valt men terug
op de regeling (verhoging
gebrek aan kader cao of
NBN EN 13445-8/A1
Niet aan vlambelasting blootgestelde
leeftijd) zoals bepaald door
wanneer een sector niet
drukvaten - Deel 8 : Aanvullende eisen
de regering.
toetreedt, valt men terug
voor drukvaten van aluminium of aluminiumlegeringen
NBN EN ISO 3459

Gespecialiseerd in vertanden van zowel
rechte-, schroefvormige- en conische tandwielen,
wormwielen, splines en koppelingen
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Gearcraft-Vanhoutte nv
Flanders Fieldweg 42 • 8790 Waregem
Tel. 0032 56 60.17.72 • www.gearcraft.be

Referteprijzen
De trend in macro-economische indicatoren voor de VS en
Europa is stijgend maar de metaalprijzen volgen die evolutie niet
De groeivertraging in China , dat
goed is voor ongeveer de helft van
de mondiale vraag , is hiervoor
verantwoordelijk.
Veel industriële metaalprijzen noteren
vandaag onder het niveau van 1 januari
2015. De prijzen van de ferro-metalen
zijn verzwakt en de nikkelprijs stond in
het eerste kwartaal van 2015 onder druk.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken
zoals de stijging van de Amerikaanse
dollar, de aanhoudende overcapaciteit en
de zorgen over de vraag naar metalen.
Sinds midden april is deze trend voor de
meeste metalen wel gekeerd en zijn de
prijzen aan het stijgen.
Zo is de aluminiumprijs sinds eind april
gestegen. Maar de experten van ABN
AMRO verwachten geen verdere toename
van de prijs wanneer ze de fundamentele
trends en de situatie in de markt bekijken.
Hoewel de voorraadvolumes in LME
(London Metal Exchange) opslaghuizen
daalden met bijna 10% sinds het begin
van 2015, blijft het totale volume erg hoog.

FERROMETALEN			
Vormgietijzer (ingevoerd, vertrek Brussel) O.W. 227 - 229

Daarnaast verwachten ze dat de productie in 2015 en 2016 verder zal toenemen,
terwijl de consumptie niet even sterk zal
stijgen. Daarbij heeft China op 1 mei de
exportbelasting op bepaalde aluminiumproducten verwijderd waardoor analisten verwachten dat er meer aluminium
uit China zal worden geïmporteerd.
De koperprijs is sinds februari gestegen
door macro-economische factoren zoals
de dalende dollar en de licht gestegen
olieprijzen. Deze olieprijzen is belangrijk
voor de mijnbouwbedrijven om dat
stijgende prijzen een toename van de
kosten veroorzaken. Dit zal de koperprijs
beïnvloeden. Daarnaast is de vraag
vanuit China belangrijk voor de prijs en
die vraagt blijft relatief laag. De laatste
cijfers uit China wijzen echter wel op een
stijgende import van koperertsen en ook
de mondiale economische groei kan de
prijs ondersteunen.
Voor zink zijn er mogelijk wel tekorten
te verwachten in 2016. Hierdoor is de
zinkprijs nu al aan het stijgen. Analisten

van ABN AMRO verwachten dat de
zinkprijzen verder zullen toenemen
aangezien een beperkt aantal nieuwe
grote mijnbouwprojecten in de pijplijn
zitten en er momenteel problemen zijn
bij het opstarten van enkele nieuwe
projecten. Nikkel is sinds 1 januari
gedaald in prijs, voornamelijk door de
stijgende LME-voorraden en de zeer
zwakke vraag naar roestvast staal. Men
verwacht wel dat het aanbod en de
voorraden binnenkort kunnen dalen,
waardoor de prijs zou kunnen stijgen.
De meeste analisten gaan voor de rest
van 2015 niet uit van sterke prijsstijgingen
voor de metaalprijzen in het algemeen.
Door de zwakke mondiale economische
groei en de macro-economische factoren
zullen volgens hen de prijzen dit jaar niet
meer sterk stijgen. Individuele stijgingen zoals bv voor de zinkprijs zijn wel
mogelijk.

BRON: ABN AMRO, DE TIJD, REUTERS

November 2014

December 2014

Januari 2015

Februari 2015

Maart 2015

April 2015

921

891

891

904

856

856

Profielstaal
Categorie 1
1665

1642

1642

1642

1652

1639

Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101

Courant staal AE 235A (NBN 21.101)

O.W. 217

1665

1642

1642

1642

1652

1639

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

1735

1711

1711

1711

1721

1707

Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101

1741

1717

1717

1717

1727

1713

Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101

1741

1717

1717

1717

1727

1713

Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101

1804

1779

1779

1779

1790

1776

Courant staal kwaliteit AE 235 A	O.W. 219

1483

1440

1440

1440

1447

1447

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

1605

1558

1558

1558

1566

1566

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

691,42

676,31

666,54

670,77

664

663,14

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

957,07

941,96

932,19

936,42

929,65

928,79

Categorie 2b 1-2-3

Staafstaal

Betonijzer

Index betonstaal - Grymafer : zie www.febe.be > cijfers > indexen
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November 2014

December 2014

Januari 2015

Februari 2015

Maart 2015

April 2015

Courant staal A 320 O.	W. 220

1635

1627

1627

1627

1627

1627

Kwaliteitsstaal AE 235A

1639

1631

1631

1631

1631

1631

1694

1686

1686

1686

1686

1686

Courant staal A 320 	O.W. 216

1394

1380

1380

1380

1380

1380

Kwaliteitsstaal AE 235A

1403

1389

1389

1389

1389

1389

Dikke platen

Kwaliteitsstaal AE 355D	

O.W. 212

Halfdikke platen

Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm

1060

1053

1042

1038

1035

1031

Dikte 1 mm	O.W. 205

1023

1016

1006

1002

999

995

Dikte 2 mm

1021

1014

1004

1000

997

993

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

1363

1351

1332

1329

1338

1335

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

1337

1325

1306

1303

1312

1309

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

1336

1324

1305

1302

1311

1308

Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik

1371

1359

1340

1337

1346

1343

Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik

1345

1333

1314

1311

1320

1317

Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik

1345

1333

1314

1311

1320

1317

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

1673

1656

1631

1631

1631

1615

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

919

910

873

883

892

892

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

2100

2100

2100

2100

2100

2100

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

2596

2596

2596

2765

2945

3136

Elektrolytisch verzinkte platen

1056

1056

1056

1048

1048

1048

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

5,97

5,69

5,56

5,65

5,59

5,69

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

5,87

5,59

5,47

5,56

5,5

5,59

Laagste dagprijzen koudgewalst plaatijzer 1 tot 1,2 mm volgens AINSI 304 genoteerd door Staalindustrie Verbond:

2012

2013

2014

2015

Januari

3.989

Januari

3.940

Januari

3.631

Januari

3,891

Februari

4.113

Februari

3.936

Februari

3.678

Februari

3,936

Maart

4.203

Maart

3.956

Maart

3.731

Maart

April

4.087

April

3.913

April

3,731

April

Mei

4.034

Mei

3.915

Mei

3,828

Mei

Juni

4.034

Juni

3.845

Juni

4,002

Juni

Juli

4.061

Juli

3.785

Juli

4,001

Juli

Augustus

4.022

Augustus

3.685

Augustus

4,007

Augustus

September

3.956

September

3.681

September

4,014

September

Oktober

3.987

Oktober

3.672

Oktober

4,057

Oktober

November

4.009

November

3.648

November

3,925

November

December

3.873

December

3.654

December

3,873

December

3,93
3,858

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.

39 metaalinfo • 06/2015

Referteprijzen
NON-FERROMETALEN

November 2014

December 2014

Januari 2015

Februari 2015

Maart 2015

April 2015

1,79353

1,812

1,761

1,817

1,853

1,873

4,24

4,27

4,14

4,22

4,09

4,35

3,28

3,30

3,26

3,26

3,16

3,36

2,49

2,54

2,54

2,59

2,59

2,59

1,52947

1,647

1,551

1,557

1,604

1,636

1,60837

1,623

1,570

1,575

1,590

1,648

Koperdraad per kg

Op 20/10:
6.00933

Op 20/11:
6,16420

Op 19/12:
6,07965

Op 20/01:
5,80539

Op 20/03:
6,32413

Elektrolytisch koper (notering LME) 	O.W. 260

5,43944

5,495

5,338

5,116

5,139

5,371

Nikkel (prijs per kg maand vooraf)

12,44580

12,593

12,897

12,713

12,806

12,687

436,10

411,40

423,05

473,59

477,09

481,21

31040,74

30325,43

31299,50

34595,25

34872,55

34844,06

November 2014

December 2014

Januari 2015

Februari 2015

Maart 2015

April 2015

PVC (polyvinylchloride) 	O.W. 672

1,257

1,213

1,188

1,138

1,096

1,119

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

2,029

1,950

1,899

1,726

1,657

1,838

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

1,872

1,851

1,758

1,630

1,581

1,695

PP/polypropyleen

1,432

1,396

1,337

1,241

1,189

1,241

UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars	O.W. 671

2,877

2,877

2,877

2,822

2,805

2,805

Buizen in PVC

1,244

1,191

1,167

1,071

1,054

1,128

Buizen in PE/LD

1,848

1,770

1,743

1,591

1,489

1,648

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

2,065

2,048

1,921

1,783

1,715

1,821

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

0,6275

0,604

0,522

0,462

0,517

0,525

Diesel wegvervoer 	O.W. 549ter

1,1485

1,126

1,043

0,987

1,037

1,056

Zink
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend).
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink)
Prijs Openbare Werken

0.W. 261

Prijzen voor verkoop van groothandelaars, excl. btw.
Aluminium
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering
1000 kg O.W. 262
Ruw aluminium
Andere Non-Ferro Metalen
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. 	O.W. 259

Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf)
Goud in blokken 999,6 % (prijs per kg. maand vooraf)

KUNSTSTOFFEN & COMPOSIETEN (per kg)

De actuele schrootprijzen van ferro en non-ferro zijn beschikbaar bij onze secretariaten maar kan je ook terugvinden op de website van de Tijd:
www.tijd.be/grondstoffen/secundaire_grondstoffen/.
Nieuwe prijzen vanaf 16 januari 2014 gratis beschikbaar bij ons secretariaat: via e-mail: metaalinfo@sectors.be en op onze website: www.metaalinfo.be
PRIJZENHISTORIEK: van een bepaald materiaal of van de gemiddelde maandprijs van de non-ferrometalen die genoteerd worden op de London Metal Exchange
kan je bij ons bekomen (tel. 051 25 21 00): VLAMEF-leden: gratis. Niet-leden: 15-€ per prijzenhistoriek.
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Korund, granaatzand of ... RVS?
Bespaar CO2 én geld met Vulkan Grittal RVS steelgrit
Op veel oppervlakken die we
in het dagelijks leven zien, zit
een coating die zorgt dat het
materiaal langer meegaat en
zijn functie beter vervult. Zo
zijn auto’s, treinen en bruggen
voorzien van coatings tegen
bijv. roest. Voordat een coating aangebracht kan worden,
zijn andere procesbewerkingen nodig zoals het stralen
van het object. In de oppervlaktebehandelende industrie
wordt hiervoor korund en
granaatzand gebruikt. Steeds
vaker echter wordt een nieuw
alternatief en duurzaam
straalmiddel gebruikt: Grittal
RVS steelgrit van de Duitse
producent Vulkan.

Onderzoek van Agentschap NL
Dit RVS steelgrit heeft de volgende
eigenschappen: het is harder en
taaier, valt niet snel uiteen in kleine(re)
stukjes, geeft minder stof en gaat
langer mee. Dit leidt tot voordelen op
het vlak van energieverbruik, ARBO
omstandigheden en het onderhoud
en de levensduur van de straalinstallatie. Dit komt ook duidelijk naar voren
in een eerder verschenen rapport van
de Rijksdienst voor Ondernemen (NL)
waarin in opdracht van Agentschap NL
de milieu-effecten van de hele keten
van Grittal zijn vergeleken met gangbare straalmiddelen zoals granaatzand
en korund. Om te zorgen dat bedrijven
een goede afweging kunnen maken,
liet Agentschap NL onderzoeken wat
precies de voor- en nadelen van het
nieuwe geharde roestvaste middel zijn.
Het onderzoek werd uitgevoerd door
advies- en ingenieursbureau MWH.
“Om een eerlijke vergelijking met gangbare middelen te maken, moet je naar
de hele levenscyclus kijken”, zegt MWH-

consultant Gerdien van de Vreede.
“Hoeveel energie kost het bijvoorbeeld
om het middel te maken? En hoeveel
afval levert het op na gebruik? In dit
onderzoek hebben we ons beperkt tot
straalmiddelen die worden toegepast in
een straalcabine. Daarin is het namelijk
mogelijk het middel herhaaldelijk te gebruiken. Bij toepassing in de buitenlucht
lukt dat niet.”

Rekentool
Een opvallende conclusie vanuit het
onderzoek: “De aanschafprijs van een
kilo Grittal is veel hoger en we kunnen
ons voorstellen dat dit bedrijven

afschrikt. Maar zo’n kilo gaat wel dertig
keer zo lang mee, dus die investering
verdien je vanzelf terug.” Om bedrijven
te helpen bij het berekenen van de
besparing bij aanschaf van Grittal is
een rekentool ontwikkeld. Zowel het
onderzoek als de rekentool zijn te
verkrijgen bij Bert Gysen, de Belgische
vertegenwoordiger van straalspecialist
Magistor uit Rijssen (NL). Zij zijn in
Nederland en België de exclusieve
vertegenwoordiger van Vulkan, de
producent van Grittal.
Link naar het onderzoeksrapport:
www.rvo.nl

Meer informatie
Magistor straal- & verspaningstechniek
Bert Gysen, +32 (0)4 74 66 35 66
Ambachtsstraat 14, 7461 TP Rijssen (NL)
Postbus 11, 7460 AA Rijssen (NL)
Tel. +31 (0)548 519 401
info@magistor.nl
www.magistor.nl
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EUROFINISH 2015 beklemtoont de
meerwaarde van samenwerken!
Op 10 en 11 juni 2015 staat de Brabanthal te Leuven in het teken van oppervlaktebehandeling.
De 11de editie van deze vakbeurs accentueert volgende thema’s: corrosieweerstand,
materiaaltechnologie, valorisatie en duurzaamheid, precisie en engineering.
Oppervlaktebehandeling is alom aanwe
zig. Vrijwel elke metalen voorwerp heeft
een coating om esthetische redenen
en om het duurzaam te maken. Hoe
zou je leven veranderen als er geen
auto’s, vliegtuigen, zilverwerk, mobiele
telefoons of muziekspelers zijn?
Bedrijven in de oppervlaktebehande
ling zoeken naar nieuwe manieren
om waarde toe te voegen. Ze stre
ven ernaar om meer aan te bieden
dan enkel coatings. Door kwaliteit te
brengen en in bepaalde niches uit te
blinken kunnen zij verloren productie
terug naar Europa brengen. Kwaliteit
wordt steeds belangrijker. Vaak wordt
gezocht naar partners die elk een
bepaalde technologie aanbieden om tot
een breder aanbod te komen en meer
opdrachten binnen te halen. In som
mige geval kopen oppervlaktebehande
laars een assemblagebedrijf op. Door
de combinatie met hun eigen technolo
gie kunnen ze een totaalpakket aanbie
den. Soms gaan Vlaamse bedrijven in
de Oostbloklanden filialen oprichten.
Goedkope massaproducten kunnen in
het buitenland afgewerkt worden aan
competitieve prijzen. Maar de know

how, de R&D en de echt moeilijke zaken
blijven hier gebeuren. Het belang van
duurzaamheid groeit. Open staan voor
innovatie vraagt toch een bepaalde
mentaliteit. Vandaag is investeren in
automatisering voor vele bedrijven een
noodzakelijke maar dure keuze. Het
komt er vooral op aan het totale plaatje
te bekijken en alle mogelijke rendemen
ten uit de betreffende investering te
bepalen. Nieuwe technologieën zorgen
doorgaans voor lagere milieukosten, zij
sparen werk uit en drukken de ener
giefactuur. VOM werkt hard aan de
sensibilisering voor het vakgebied. Op
pervlaktebehandelaars stoten vaak op
onbegrip bij hun klant. Klanten zijn zich
niet bewust van de complexiteit van de
technologie.
De 11e editie van EUROFINISH is ge
organiseerd volgens een nieuw en
revolutionair beursconcept. De nieuwe
honingraatstructuur van de stand inde
ling op de beursvloer zorgt daarbij voor
een maximale cohesie en interactie
tussen standhouder en bezoeker. Dit
aangevuld met de nodige lounge ac
centen doorheen de beurs inspireert
netwerking en creativiteit.
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De seminaries voorzien de opdracht
gevers en uitbesteders met veel
informatie!
Tijdens een uitgestippelde wandeling
maken bezoekers kennis met de veel
belovende genomineerde innovaties:
Ocean Wave (ACR/Kluthe), Sames
Nanogun (BCA), Hydrocoat wetpaint
systeem voor PVC (Duthoo), Aircat
Ti50 (Novatio), BALINIT® CROMA PLUS
(Oerlikon Balzers), Purefinish (Rösler),
Watergedragen UVlakken (Schaep
man), atmosferische plasmabehande
ling van vezels en draden (VITO) en
Protec GM1 Airless spray gun (WSB).

Voor een gratis bezoek:
www.eurofinish.be
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Voor advertentietarieven en meer informatie
Trevi reclameregie - 09 360 62 16 - Willem Holemans
willem.holemans@trevi-regie.be

O

Demag.be/v-ligger
Houdt uw last stabieler

Kraansystemen

Hangbaansystemen

Zwenkkranen

Kettingtakels

Aandrijftechniek

Besturingen

Service

V-ligger kranen

•Zeer stabiel, tot 30% minder oscillatie

Uniek Demag
patent

•Lichter en dus ook lagere krachten op de kraanbaan
•Kan 2,5 keer zoveel lastwisselingen aan
•Stiller, geen klankkast

•Minder lichtschaduw

+ 32 321 33 030
www.demag.be - info@demag.be

van den Berg
Transporttechniek

+ 31 70 40 20 100
www.demag.nl - info@demag.nl

