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kwaliteitskeurmerk

De aandacht van de Federatie van Alu-
minium Constructeurs gaat vooral naar
het professionaliseren van de sector.
Kwaliteit en vertrouwen is het uitgangs-
punt. “Vakkennis is essentieel. FAC kiest
dan ook voor het doorgeven en perma-
nent updaten van kennis via middelen
die passen in de actuele behoeften van
de bedrijven. Het gaat o.m. over oplei-
dingen, over bedrijfsbezoeken om ter

plaatse realisaties te zien en de uitleg te
krijgen, praktisch gerichte publicaties
door de techniciteit van de thema’s zo-
als onderhoud en garanties en uiteraard
ook netwerkevenementen”, stelt Ilse
Claeys, directeur van de FAC.

Het Kwaliteitshandboek is een dyna-
misch boek dat permanent wordt aan-
gepast aan de eisen van de markt. Het
vormt de basis van het FAC-keurmerk.
Deze FAC-publicatie bevat kwaliteit-
seisen en -adviezen en werd geschre-
ven door experts in elk deelgebied zo-
als glasproducenten, profielleveranciers,
certificatie-instellingen, aluminiumcon-
structeurs en kenniscentra. Ze richt zich
tot de verschillende actoren in de bouw-
sector zoals architecten, aannemers,
bouwheren, toeleveranciers en openba-
re instellingen, die dagelijks geconfron-
teerd worden met kwaliteitsaspecten.

Vier bedrijven stelden zich kandidaat om
als eerste te voldoen aan de eisen van
het FAC-keurmerk: Durv, FMP+, Hegge
en Meutabel. Na onderzoek door de on-
afhankelijke keuringsinstanties SKG en
BCCA in de fabriek en op bouwwerven
en werd het FAC-keurmerk toegekend
aan deze aluminiumverwerkende bedrij-
ven. Zij kregen op Polyclose het keur-
merk uit handen van voorzitter Etienne
Clinquart, die het initiatief omschrijft als

De Federatie van Aluminium

Constructeurs (FAC) is de eerste

Belgische organisatie die haar

klanten in de aluminiumsector

een kwaliteitswaarborg geeft. Vier

bedrijven (Durv, FMP+, Hegge

en Meutabel) ontvingen tijdens

Polyclose, de Europese vakbeurs
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als allereerste het FAC-keurmerk.

FAC-voorzitter Etienne Clinquart stelde de

eerste vier bedrijven voor die het kwaliteits-

keurmerk kregen.

Andy Coninx van Hegge uit Hamont-Achel ontvangt het keurmerk uit handen van FAC-direc-

teur Ilse Claeys.
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een mijlpaal in de ontwikkeling van de
FAC.

In de loop van 2016 zullen alle FAC-le-
den het onderzoek ondergaan om ge-
certificeerd te worden. Elk bedrijf zal
jaarlijks opnieuw worden bezocht om de
naleving van de certificatie-eisen te con-
troleren. Een keurmerk verdient zich
dus elk jaar opnieuw.

De concurrentie op de Belgische en in-
ternationale bouwmarkt is bijzonder
hard. Gegarandeerde kwaliteit wordt
reeds gevraagd in de orders van bouw-
bedrijven en projectontwikkelaars.
Bouwheren, architecten, studiebureaus
en aannemers kunnen in alle vertrou-
wen met de FAC-constructeurs wer-
ken. Het FAC-keurmerk maakt het ver-
schil tussen kwaliteit en gegarandeerde
kwaliteit.

Hegge
Hegge uit Hamont-Achel doet aan
metaalverwerking in de brede zin
van het woord. Het bedrijf is actief
in gevelbouw, maar is ook de smid
van de 21ste eeuw. Tot de portfolio
behoren perswerken, plaatverwer-
king, kleinconstructie en poeder-
coating voor de bouw- en transport-
sector. De onderneming richt zich
met gevelbouw op utiliteits-, kan-
toor- en bedrijfsgebouwen.

Durv
Durv uit Zottegem is gespecialiseerd
in aluminium- en staalschrijnwerk
en gevelbekleding. De opdrachten
komen van aannemers, openbare
instellingen en van de projectmarkt
zoals ziekenhuizen en rusthuizen.
Ook particuliere opdrachtgevers
kunnen bij Durv terecht.

FMP+
FMP+ uit Duffel produceert en in-
stalleert unieke constructies in glas,
aluminium en staal voor de bouw-
sector. Door de precieze combi-
natie van technologie en ambacht
speelt de onderneming in op pro-
jecten met een originele architec-
tuur. Het bedrijf vervolledigt zijn
aanbod met Sky-frame, superslanke
schuiframen met een bijna onzicht-
baar raamkader.

Meutabel
Meutabel uit Oeselgem richt zich
vooral op de productie van alumi-
nium ramen en deuren. Vele pro-
jecten situeren zich in de socia-
le woningbouw, waarbij volledige
woonwijken door Meutabel worden
ingericht. Het bedrijf levert tevens
b2b-diensten aan schrijnwerkers.

Bert Geerinckx (voorzitter AluCB) en Etienne

Clinquart (voorzitter FAC) presenteerden de

uitreiking van de eerste kwaliteitskeurmer-

ken.

Belgische bedrijven

vrezen voor eigen

beveiliging
Bijna negen op tien Belgische bedrij-
ven (88%) vreest dat zijn informatie-
beveiligingsinfrastructuur niet voldoet
aan de behoeften van zijn onderneming.
De helft denkt niet in staat te zijn om

VEILIGHEID

een gesoficisticeerde cyberaanval op te
sporen. Om daar iets aan te doen, blijkt
vooral geld nodig. Ongeveer 66% van
de ondervraagde bedrijven stelt dat het
budget voor informatiebeveiliging min-
stens met de helft zou moet verhogen
om te volstaan. Dat blijkt uit een rond-
vraag van EY bij 56 firma’s in België.

Bedrijven missen intern ook kennis. Bij-
na zes op de tien mist de bijdrage van

een informatiebeveiligingsteam door ge-
brek aan de juiste werknemers. De helft
van de ondervraagde firma’s beschikt
niet over een team dat focust op nieuwe
technologie en meer dan vier op de tien
ondernemingen heeft geen operationeel
cybersecurityteam. 27% van de bedrij-
ven voert geen analyses uit omtrent mo-
gelijke cyberbedreigingen en 21% doet
niet aan identiteits- en toegangsbeheer.

VEILIGHEID

ar-te fuseert

met B.A.E.V.
De architectenvennootschap ar-te
uit Wijgmaal bij Leuven en het archi-
tectenbureau Bureau Architecture
Engineering Verhaegen (B.A.E.V.)
uit Oudergem fuseren. Vanaf nu
vormen zij samen de geïntegreerde
groep ar-te-B.A.E.V. De fusie brengt
een honderdtal architecten samen;
de twee bureaus hebben immers elk
een vijftigtal medewerkers. Beiden
wilden ze zich al een paar jaar rich-
ten op het andere landsgedeelte om
ook daar projecten te ontwikkelen.
Ze zijn actief in dezelfde sectoren,
delen dezelfde waarden en koeste-
ren gemeenschappelijke ambities.

B.A.E.V. werd ruim 50 jaar geleden
opgericht in Brussel en is sindsdien
uitgegroeid tot een toonaangevend
architectenbureau met bijzondere
expertise in de sectoren gezond-
heid, onderzoek en onderwijs. Door
de integratie versterken beide arch-
titectenbureaus zich vooral inzake
ziekenhuisprojecten, wonen en zorg,
psychiatrische zorg, onderwijs, kan-
toren en complexe projecten in de
utiliteits- en industriebouw.

Beide entiteiten behouden hun nau-
we geografische verankering met
hun cliënteel, terwijl ze hun dien-
sten uitbreiden op nationaal niveau.
De nieuwe groep biedt een volledi-
ge dienstverlening aan, van de pro-
grammatie tot juridisch en finan-
cieel advies over de ontwikkeling
van vernieuwende concepten tot de
nauwgezette opvolging van de bouw.
De leiding is in handen van een di-
rectiecomité dat bestaat uit Fran-
çoise Haumont, Heidi Vandeur, Dirk
D’herde, Iwein Meyskens, Roland
Roquiny, Nicolas Van Oost, Stef Ver-
meulen en Jean Paul Muyle als ceo.
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