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ALUMINIUM 
KRIJGT EIGEN KEURMERK
Sneller en goedkoper: de druk op aluminiumfabrikanten stijgt. Maar is dat ook goed nieuws? 
Niet voor de kwaliteit. Daarom lanceert de FAC, de federatie van aluminiumconstructeurs, een 
eigen keurmerk. Voor fabrikanten die bewust kiezen voor kwaliteit en dat ook garanderen.

Tekst Arne Vansteenkiste  |  Beeld FAC

De federatie garandeert dat producenten die 

beloond worden met het nieuwe keurmerk 

voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zowel op 

vlak van productie, plaatsing, als op vlak van 

de werkomstandigheden. Het is een label voor 

gegarandeerde kwaliteit op lange termijn. De 

reden voor het nieuwe keurmerk ligt voor de 

hand: de concurrentie op de Belgische en 

internationale bouwmarkt is bijzonder hard. De 

prijssetting van – vaak buitenlandse – bedrijven is 

erg belastend voor Belgische producenten. Maar 

prijs en kwaliteit zijn vaak omgekeerd evenredig. 

En dat is geen goed nieuws voor het niveau en 

de duurzaamheid van Belgische architectuur.

Geen twijfel mogelijk
Gegarandeerde kwaliteit wordt reeds gevraagd 

in de orders van bouwbedrijven en projectont-

wikkelaars. Maar voor bouwheren, architecten, 

studie¬bureaus en aannemers zijn de verschillen 

tussen de verschillende fabrikanten niet altijd 

duidelijk. Het FAC-label brengt daar verande-

ring in. Het FAC-keurmerk maakt het verschil 

tussen kwaliteit en gegarandeerde kwaliteit. 

Zo zijn de bouwheren en architecten zeker dat 

hen na verloop van tijd geen onaangename 

verassingen te wachten staan. Het FAC-label 

wordt enkel toegekend aan constructeurs die 

zich over een lange periode positief bewezen 

hebben. En die kunnen aantonen dat ze werken 

met de beste kwaliteitsmaterialen en in de beste 

omstandigheden. “Het keurmerk geeft aan de 

constructeur een instrument om de dalende 

kwaliteitstendens in de bouwmarkt tegen te 

gaan. Hij kan uitpakken met het FAC-certificaat 

als teken van kwaliteit. Op die manier kan hij 
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zich ook verzetten tegen goedkope, weinig 

kwalitatieve concurrentie”, aldus Ilse Claeys, 

directeur van de federatie voor aluminiumcon-

structeurs.

Jaarlijkse controle
Na onderzoek en bezoeken van onafhankelijke 

keuringsinstanties, zowel in de fabriek als op 

werven, ontvingen vier Belgische bedrijven 

als eerste het label: Durv, FMP+, Hegge en 

Meutabel. In de loop van 2016 zullen alle FAC-

leden zich onderwerpen aan dit onderzoek om 

gecertificeerd te worden. Elk bedrijf wordt elk 

jaar opnieuw bezocht om de certificatie-eisen te 

controleren. “Het keurmerk verdient zich elk jaar 

opnieuw. Het is het werk van elk bedrijf én al zijn 

medewerkers”, vertelt Ilse Claeys. “De erkenning 

van het label is voor alle leden van de federatie 

een bijkomend middel om kennis en ervaring uit 

te wisselen. Op die manier stijgt het niveau van 

de producten en de bedrijven stelselmatig. Voor 

architecten en bouwheren is het een herkenning-

slabel: deze bedrijven zijn het vertrouwen waard 

om mee samen te werken.”

“Voor architecten en 
bouwheren is het FAC-
keurmerk een herken-
ningslabel: deze alumi-
niumbedrijven zijn het 
vertrouwen waard om 
mee samen te werken.”

Vier Belgische bedrijven ontvingen als eerste 
het label: Durv, FMP+, Hegge en Meutabel.

Elk bedrijf wordt elk jaar opnieuw bezocht 
om de certificatie-eisen te controleren.

Het keurmerk garandeert kwaliteit op vlak van productie, 
plaatsing, als op vlak van de werkomstandigheden.


