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INTERVIEW

LEVEL PLAYING FIELD

Wat is vandaag de grootste 
zorg binnen de sector?
Peter Lootens: “Wat de leden van 
onze federatie vandaag uit hun slaap 
houdt, is de deloyale concurrentie 
binnen de eengemaakte Europese 
markt. De publieke opinie is intussen 
al goed ingelicht over de problema-
tiek, maar slechts weinig mensen 
weten dat de wantoestand vandaag 
in een stroomversnelling is terecht-
gekomen. Terwijl we vroeger enkel 
nog weggeconcurreerd werden bij 
megaprojecten, gebeurt dit nu ook 
al bij relatief kleinere projecten zoals 
de bouw van scholen, rusthuizen, 
kantoorgebouwen ... Als er niet vlug 
een 'sense of urgency' komt, vrees ik 
dat de orderboekjes van heel wat 
grotere constructeurs op korte termijn 
zullen opdrogen. De sfeer bij de 
bedrijven is dan ook erg gespannen.”
Wat is volgens u de kern van 
het probleem?
Peter Lootens: “Europa werkt met twee

maten en gewichten. Op economisch 
vlak wil het een 'level playing field' 
creëren met een maximum aan 
transparantie en concurrentie. Op 
sociaal vlak, daarentegen, laat het 
elke lidstaat vrij om te doen wat het 
wil. Zo komt het dat bedrijven uit 
Oost-Europa, waar lage sociale 
standaarden heersen, makkelijk onder
de prijzen kunnen duiken die we hier 
hanteren. Het gevolg is dat er een 
reële geldstroom ontstaat van de 
rijkere lidstaten naar de armere.”
Om hoeveel geld gaat 
het concreet in onze sector?
Peter Lootens: “We hebben dat 
inderdaad laten uitrekenen en we 
komen uit op zo'n 100 miljoen euro 
per jaar. Dat is een pak geld dat 
onttrokken wordt aan onze lokale 
economie en dat we dus nooit meer 
terug zullen zien. Heel wat van die 
centen komen trouwens uit de zak 
van de belastingbetaler.”
Wat kunnen we hieraan doen?
Peter Lootens: “In de eerste plaats 
moeten we de huidige wetgeving 

strikter hanteren en zo de vele 
gevallen van misbruik eruit halen: de 
extreem lage lonen van 10 euro per 
uur en soms zelfs minder, de te lange 
werkdagen, het werk op zaterdag, 
de vaak niet correct uitgevoerde 
werken ... Concreet moet de overheid
meer, beter en grondiger controleren, 
ook, en misschien vooral, in het 
weekend. Dit is de enige manier 
om een catastrofe op korte termijn 
te vermijden. Onze federatie ijvert 
hier al een tijdje voor en
we kunnen in dat verband
ook rekenen op de steun
van politicus John
Crombez, die overigens
al enkele concrete ver-
beteringen doorvoerde,
zoals de hoofdelijke aan-
sprakelijkheid voor de
loonschuld, alsook de
hardere aanpak van schijn-
zelfstandigheid. Wat ons betreft, 
mag het allemaal net nog iets door-
tastender zijn. Zo zou een verbeterde 
coördinatie tussen verschillende 
controlerende administraties al 
heel wat zoden aan de dijk zetten.”
Hoe ziet u de situatie evolueren
op lange termijn?
Peter Lootens: “We moeten realistisch 
zijn en beseffen dat dit fenomeen 
past binnen de globalisering van de 
economie. Zo zijn er in de afgelopen 
decennia al heel wat productie-
bedrijven naar het buitenland 
vertrokken. Aanvankelijk dachten we 
dat dit in de wereld van de bouw niet
zou gebeuren, maar blijkbaar was 
dat een vergissing. 
Toch mogen we niet toelaten dat 
deze evolutie onze welvaartsstaat 
en ons sociale weefsel kapotmaakt. 
Daarom moeten we binnen Europa 
werken aan meer sociale trans-
parantie. 

Zo zou het een goed idee zijn om 
iedereen sociale bijdragen te laten 
betalen in het land waar men werkt. 
Deze centen kunnen vervolgens door-
gestort worden naar het land van 
herkomst. Zo zijn we er tenminste 
zeker van dat alles volgens het boekje
verloopt. Ook moeten we misschien 
verder durven evolueren naar een 
sociaal eengemaakt Europa.”
Welke rol spelen de nakende 
verkiezingen hierin?

Peter Lootens: “We weten
dat alle politieke partijen 
ons probleem erkennen, 
maar we merken tegelijk 
dat ook zij niet goed 
weten hoe ze het kunnen 
oplossen zonder dat 
Europa hen op de vingers
tikt. We hopen echter 
dat de dynamiek rond 

de verkiezingscampagne onze zaak 
vooruit kan helpen.”

KWALITEITSBORGING

Is de deloyale concurrentie 
louter een pijnpunt voor de 
grotere bedrijven in de sector?
Peter Lootens: “Zeer zeker niet. Ook 
de kleine tot middelgrote constructeurs
zullen dit de komende jaren meer 
en meer voelen. Het gaat dan niet 
zozeer over rechtstreekse concurrentie
met Spaanse of Poolse bedrijven, 
maar wel over het feit dat een 
lokale concurrent of een algemeen 
bouwbedrijf zijn ramen kant-en-klaar 
inkoopt uit lagelonenlanden. Of dat 
men een beroep doet op goedkope 
werkkrachten uit die regio's en zo 
onder de prijs kan duiken.”
Dat is toch al lang geen 
uitzondering meer?
Peter Lootens: “Nee, en indien alles 
volgens het boekje verloopt, is daar 

FEDERATIE ALUMINIUM CONSTRUCTEURS (FAC)

MIKT OP UITBREIDING LEDENBASIS

“Wat begonnen is als een vereniging van een twintigtal 
grote tot middelgrote gevelbouwers, is ondertussen 
uitgegroeid tot een federatie die openstaat voor alle 
constructeurs van aluminium ramen, deuren en gevels”, steekt
Peter Lootens, bestuurslid bij de Federatie van Aluminium 
Constructeurs (FAC) en zaakvoerder van het Zottegemse 
constructiebedrijf Durv nv, van wal. “Zowel op het vlak 
van technische ondersteuning als op het vlak van politiek 
lobbywerk kunnen we het doorsnee constructiebedrijf 
een waardevolle dienstverlening aanbieden.”

Door Bart Desanghere

SAMEN STANDPUNT INNEMEN
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Peter Lootens: “Via de FAC-richtlijnen willen we een kwaliteitsnorm 
voor aluminium schrijnwerk lanceren waarachter iedere betrouwbare 
en bij het bouwproces betrokken partner zich kan scharen”
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op zich ook geen probleem mee. 
Alleen moeten we ook even gaan 
nadenken over de kwaliteit van het 
schrijnwerk en over de manier 
waarop dit geplaatst wordt. Zit alles 
wel goed in elkaar? Welke toleranties
zitten er op de maatvoering? Hoe is 
het gesteld met de kwaliteit van de lak
of de duurzaamheid van de coating? 
Is het raam voldoende en op een 
correcte manier verankerd? Wordt er 
wel volledig voldaan aan de eisen op
het vlak van isolatie en luchtdichtheid?
Hoe wordt het werk opgeleverd? 
Welke garanties worden er precies 
geboden? Enzovoort.”
Wat wil het FAC hieraan doen?
Peter Lootens: “Met de federatie 
werken we al een tijdje aan een 
bundel met kwaliteitsrichtlijnen. Deze 
uitgave zal normaal gesproken eind 
dit jaar gepubliceerd worden en kan 
dienen als referentiedocument voor 
zowel constructeurs, architecten als 
opdrachtgevers.”
Wat is de concrete meerwaarde
van het document?
Peter Lootens: “De bundel moet 
een kwaliteitsstandaard bieden, 
waarachter iedereen die bij het 
bouwproces betrokken is, zich kan 
scharen. 
Bedoeling is om de cowboys in de 
sector door de mand te laten vallen 
en de betrouwbare partners in het 
bouwproces een document te bieden 
dat als scheidsrechter gebruikt kan 
worden bij discussies.”

Is daar inderdaad nood aan?
Peter Lootens: “Absoluut. In 
Nederland heeft de federatie VMRG 
al een tijdje een dergelijk document 
gepubliceerd en daar heeft het zijn 
nut al meermaals bewezen.”

FACTORY

Eind 2012 werd i.s.m. Clusta 
het FACtory-project opgestart. 
Hoe is het daar ondertussen 
mee gesteld?
Peter Lootens: “Het FAC wil zich niet 
alleen als belangenorganisatie 
profileren, maar ook als kennis-
platform. Voor concrete knowhow 
over het verwerken van aluminium, 
kan een constructeur op heden enkel 
terecht bij zijn profielleverancier. 
De bedoeling van het FACtory-project 
is nu net om neutrale kennis uit te 
bouwen die los staat van gelijk welk 
profielsysteem. Concreet heeft het 
FACtory-project al een drietal 
publicaties opgeleverd, onder andere 
over 'U-waarde berekening van 
ramen en gordijngevels' en over 
'Duurzaamheid in aluminium 
schrijnwerk'.”
Welke meerwaarde bieden 
die concrete publicaties?
Peter Lootens: “De publicatie 
'U-waardeberekening van ramen 
en gordijngevels' verduidelijkt in de 
eerste plaats een aantal essentiële 
begrippen i.v.m. de U-waardebereke-
ning. Verschillende berekenings-

methodes, zoals de singleassessment- 
en de componentassessmentmethode,
worden uitgelegd. Bedoeling is 
het scheppen van duidelijkheid om 
uiteindelijk tot een meer uniforme 
berekeningswijze en meer eenduidige
beoordelingscriteria te komen voor het
berekenen van de energieprestaties 
van gebouwen. De publicatie 
'Duurzaamheid in aluminium 
schrijnwerk' wil constructeurs en 
andere betrokkenen dan weer 
informeren over hoe het nu precies 
zit met het ecologische gehalte 
van aluminium. Er bestaan
immers heel wat voor-
oordelen. Zo weten veel
architecten niet dat
gemiddeld 60% van het
gebruikte aluminium uit
gerecycleerd aluminium
bestaat. Of dat 75% van
het aluminium dat ooit aangemaakt 
is, nog steeds in omloop is. Ook 
gebouwenlabels zoals BREEAM of 
Valideo kampen met een verkeerd 
beeld over ons product. Dat 
negatieve imago moet dringend 
bijgesteld worden.”
Hoe komen de publicaties 
concreet tot stand?
Peter Lootens: “Per thema is er een 
werkgroep samengesteld uit 
specialisten die zich hiertoe vanuit de 
lidbedrijven hebben geëngageerd. 
Daarnaast hebben we onlangs met 
Ilse Claeys ook een vaste kracht in 
dienst genomen die zich permanent 
met het project en de daarmee 
gepaard gaande kennisopbouw 
bezighoudt. Voor onze federatie een 
grote stap, maar wel een die op 
termijn zeker zijn vruchten zal 
afwerpen.”
Kunt u een voorbeeld geven 
van een thema dat nog 
in de pipeline zit?
Peter Lootens: “De werkgroep waar 
ikzelf bij betrokken ben, is die van 
de groengevels. Een toekomstgericht 
concept dat in de lift zit, maar 
technisch nog onvoldoende op punt 
staat om dit op grote schaal te kunnen
toepassen.”
Voor wie zijn de publicaties 
bedoeld?
Peter Lootens: “In de eerste plaats 
bieden we deze publicaties gratis 

aan voor de leden van het FAC.
In een latere fase zal ook het ruimere 
publiek de publicaties kunnen 
aanschaffen.”

GRATIS BIJSTAND CLUSTA

Peter Lootens: “Sinds de start van 
het FACtory-project heeft de federatie 
nauwe banden gesmeed met Clusta, 
het kenniscentrum rond ferro- en 
non-ferrometalen. 
Onze leden krijgen dan ook tien 
uur gratis bijstand van Clusta. Dit 

kan erg handig zijn 
wanneer een bedrijf 
geconfronteerd wordt 
met een technische 
moeilijkheid, een discus-
sie over de legering, 
de coating ...”

NIEUWE WEBSITE

We merken dat de website van
het FAC een facelift ondergaan 
heeft.
Peter Lootens: “Inderdaad, onze 
website is duidelijk professioneler 
geworden. Ze wordt nu ook wekelijks
aangepast, waardoor we er steeds 
een actueel overzicht van onze 
activiteiten, infonamiddagen, 
bedrijfsbezoeken, cursussen ... kunnen
bieden. De website heeft ook een 
ledenpagina die enkel toegankelijk 
is met een login. Daar kunnen we 
bijvoorbeeld kennisdocumenten 
met elkaar delen.”

ACTIE LEDENWERVING

Hoe staat het met het 
ledenaantal van het FAC?
Peter Lootens: “Momenteel zijn er 
achttien leden-bedrijven, maar we 
hebben er een actiepunt van gemaakt
om dit aantal in 2014 te laten aan-
groeien tot dertig. Vandaar dat we 
met een stand aanwezig waren op 
Polyclose, en dat heeft toch heel 
wat nuttige contacten opgeleverd. 
Door het vereiste lidgeld tijdelijk 
te halveren, hopen we heel wat 
bedrijven over de streep te trekken 
en zo onze basis te verstevigen.”  

Voor meer info, zie www.fac-belgium.eu

Tot eind maart gelden er bij 
het FAC speciale lidmaatschaps-
voorwaarden. Zo kan men voor 
slechts 600 euro (excl. btw) een 
jaar lang lid worden van het FAC. 
Welke voordelen krijgt u daarvoor 
in de plaats?
•Gratis deelname aan bedrijfs-
sessies, -bezoeken en uitwisseling 
van ervaring en kennis;
•Mogelijkheid tot deelname 
aan werkgroepen;
•Kortingen op FAC Opleidingen;
•Gratis deelname aan de 
Begunstigers Meeting;
•Gratis 10 uur Clusta-
ondersteuning;

•Ledentarief bij seminaries Clusta;
•Publicatie van uw 
bedrijfsgegevens in de rubrieken 
'Leden' en 'Referenties';
•Via login toegang tot bruikbare 
technische informatie en actuele 
ontwikkelingen binnen de 
sector;
•Ontvangen van de FAC Flash met 
uitnodigingen en nieuwsberichten 
via mail;
•Ontvangen van een FAC 
tafelmodel logo met vermelding 
lidmaatschap voor het 
respectievelijke jaar;
•Lid zijn van de Algemene 
Vergadering van het FAC

“NAAST EEN

BELANGEN-

ORGANISATIE WIL

HET FAC OOK EEN

NEUTRAAL KENNIS-

PLATFORM ZIJN”

Door het uitbrengen van technische publicaties wil het FAC neutrale kennis opbouwen 
die losstaat van om het even welk profielsysteem

De FAC-website is professioneler geworden en wordt nu ook wekelijks aangepast. 
Er is ook een afgeschermd gedeelte dat enkel toegankelijk is voor leden van het FAC

WORD NU LID VAN HET FAC!


