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de enige journalistieke informatiebron 
die alle sectoren in de Belgische maak-
industrie al meer dan 50 jaar in beeld 
brengt en bereikt. Van metaal, kunst-
stoffen tot hout en machinebouw. 

Vraag&Aanbod staat naast de ondernemer en haar 
medewerkers met praktische, to-the-point informa-
tie die hen informeert, helpt en met elkaar in contact 
brengt. Met nieuws en rubrieken als bedrijfsreportages 
wordt de lezer geïnformeerd over relevante initiatie-
ven, (technologische) ontwikkelingen, vraagstukken  
en samenwerkingen binnen deze dynamische sector. 
Via print, nieuwsbrieven en website in België. 

Dit alles maakt Vraag&Aanbod al jaren tot een volwaar-
dig, multimediale communicatiepartner die graag met 
u meedenkt in al uw communicatie-vraagstukken. Met 
de communicatiemogelijkheden zoals beschreven in 
deze brochure tot een strategisch marketingadvies en 
realisatie op maat. 

 Vraag uw accountmanager om advies.

Lezersprofiel

Lezersprofiel

94%
MAN

50%
Directeur/
Eigenaar/

Bedrijfsleider

19%
MBO

45%
Jonger dan 
50 jaar

13%
Inkoper/ 
Projectmanager

56%
HBO/HBO+

     Vraag&Aanbod is

10%
Vervaardiging 

metaalproducten en 
gereedschappen

9%
Bouw/Hout

5%
Groothandel in 

machines, apparaten 
en toebehoren 
voor industrie

Mediadata Vraag&Aanbod 20182



Branches

1

2-4

5-9

10-19

20-49

50-99

100-199

>200

13%

10%

12%

13%

10%

12%

9%

21%

+ +

+9%
Vervaardiging van 
elektrische apparaten en 
instrumenten

5%
Groothandel in metalen 

17%
Anders

5%
Kunststof en 
rubber vervaardiging

10%
Vervaardiging 

metaalproducten en 
gereedschappen

9%
Bouw/Hout

5%
Groothandel in 

machines, apparaten 
en toebehoren 
voor industrie

12%
Machine
apparatenbouw

Bedrijfsgrootte en branches

28%
Toelevering industrie 

Bedrijfsgrootte
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Bereik & Leesgedrag

Bereik

Leesgedrag

91%
Leest de krant
intensief

57%
van de lezers vindt  
de verhouding 
redactionele inhoud / 
advertenties prima

62%
van de lezers gebruikt 
Vraag&Aanbod als 
informatiebron voor 
nieuwe producten en 
diensten

24.750
BEREIK PRINT

7.500
Oplage Vakkrant

x 3,3
Collega’s lezen 
de krant 
(meeleesfactor)

Met Vraag&Aanbod bereikt u 
meer dan 20.000 beslissers 
van alle sectoren in de 
maakindustrie. De krant, 
website en emailnieuwsbrieven 
bieden u  vele crossmediale 
contactmogelijkheden.
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Verschijningskalender

Januari
1 19-01-2018 Polyclose Gent 17-19 januari / Bedrijfskleding  
 

Februari 
2 02-02-2018 MNE 2018 Kortrijk (7-8 februari)  

3 16-02-2018 INE 2018 Leuven (22 februari) / Metav Düsseldorf (20-24 februari ) / Batibouw (22 februari - 4 maart)  
 

Maart 

4 02-03-2018 TechniShow Utrecht (20-23 maart) / Mailtenance Antwerpen (21-23 maart)  

5 23-03-2018 3-D printing / Kunststoffen 
 

April 
6 13-04-2018 Hannover Messe (23-27 april) / Tube & Wire Düsseldorf (16-20 april) / Plaatbewerking  
 

Mei 
7 04-05-2018 Automation + Engineering / Advanced Engineering Gent (16-17 mei)  

8 25-05-2018 Lassen, snijden en Verspanen / Lasys Stuttgart (5-7 juni) 
 

Juni 
9 15-06-2018 Robotisering  
 

Juli 
10 06-07-2018 Gereedschappen / Smeermiddelen  
 

Augustus 

11 24-08-2018 Oppervlaktetechniek  
 

September 

12 07-09-2018 AMB Stuttgart (18-22 september) / Machinebouw  

13 21-09-2018 ABISS Kortrijk (4 oktober) / CNC Bewerking / Lastechniek 
 

Oktober 

14 05-10-2018 Euroblech Hannover (23-26 oktober) / Plaatbewerking / Aluminium Düsseldorf (9-11 oktober)  

15 26-10-2018 Prototyping Kortrijk (7-8 november) 
 

November 

16 09-11-2018 Precisietechnologie  

17 23-11-2018 Verspaningstechnieken 
 

December 

18 14-12-2018 Vooruitblik 2019  

Editie Verschijning Thema’s in Vraag&Aanbod
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Tarieven print

2/1

1/1 1/2 1/4

1/16

LIGGEND

STAAND STAAND STAAND

STAAND

1/2

1/4

1/8

1/8

1/16

LIGGEND

LIGGEND

LIGGEND

LIGGEND

STAAND

€ 225,-
€ 395,-
€ 395,-
€ 750,-

per plaatsing – minimaal 6x

Voorpagina Vraag&Aanbod

1 vak
2 vakken liggend 
2 vakken staand
4 vakken

50 x 40 mm
104 x 50 mm
50 x 84 mm
104 x 84 mm

Redactiepagina

Strook 
Paal

b x h in mm 

266 x 50
50 x 348

Advertentieformaten print

Breedte
Hoogte

1/16
Staand

1/16
Liggend

1/8
Liggend

1/8
Staand

1/4
Liggend

1/4
Staand

1/2
Liggend

1/2
Staand

1/1
Staand

2/1
Liggend

65
92

132
44

266
44

132
92

266
92

132
189

266
189

132
382

266
382

550
382

Tarieven

1/16 pagina
1/8 pagina
1/4 pagina
1/2 pagina
1/1 pagina
2/1 pagina 

Formaat 1x plaatsing

€   225,-
€   325,-
€   550,-
€   995,-
€   1.850,-
€   2.950,-

Bijsluiter/insteker
op aanvraag

Marketing diensten

op aanvraag

2/1 pagina = 1/1 redactie en 1/1 advertentie
1/1 pagina = 1/2 redactie en 1/2 advertentie

€   3.350,-
€   2.100,-

Redactionele aandacht in combinatie 
met een advertentie

Voor het opmaken van advertenties worden 
kosten in rekening gebracht.

Tarieven print
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Online

De ontmoetingsplaats voor ondernemers 
die goed geïnformeerd willen zijn en zaken 
willen doen.

Vraag&Aanbod.be

Site bezoekers naar grootte bedrijf

Nieuwsbrief abonnees
Zie Pagina 9 >

1x per week laatste branchenieuws

3.100 

Unieke 
bezoekers
per maand

1.500
Pageviews 
per maand

3.700 

Meest bezochte
content:

Branchenieuws, 
faillissementen in
de maakindustrie  

en marktprijzen

+
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Advertentie mogelijkheden en specificaties website

Specificaties website

Minisite Rich Media Campagnes

Minisite:
Bestandsformaten afbeeldingen: jpg, gif, png (animated en non-animated)
Bestandsgrootte afbeeldingen: max. 2 MB
Logo voor ankeiler/blok ‘Van onze partners/minisites’: 80 x 40 pixels, jpg, png of gif (animated en non-animated)
Bestandsgrootte logo: 500 KB
Bestandsformaat header minisite: max. 960 x 100 pixels, jpg, gif, png (animated en non-animated)
Bestandsgrootte header minisite: max. 2 MB

Met een minisite creëert u een eigen website 

binnen de omgeving van Vraag&Aanbod.be. Uw 

landingspagina’s, persberichten en productnieuws 

worden volledig geïntegreerd. In de look en feel van 

uw bedrijf. Een logolink op Vraag&Aanbod.be brengt 

uw minisite onder de aandacht van de bezoeker. Een 

effectieve manier om uw bedrijf en producten in 

woord, beeld en geluid te laten zien.

Dit zijn online reclamecampagnes die door visuele

effecten, bijzondere formaten en het gebruik van

video en audio meer opvallen dan reguliere banners.

Leaderboard:
Formaat: 728 x 90 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png 
( resolutie max 72 dpi)

Large rectangle
Formaat: 336 x 280 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png
(resolutie max 72 dpi)

Full banner
Formaat: 468 x 60 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png 
(resolutie max 72 dpi)

Leaderboard

Full banner

Large
rectangle
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Nieuwsbrieven

naar functie

40%
Directeur/Eigenaar

12%
Sales manager/
Medewerker

6%
4%
2%
2%
1%

Inkoop

Engineer/
Constructeur

Productie 
manager

Projectmanager/
engineer

Marketing manager/
medewerker

Docent

Werkvoorbereider

2% Technische dienst

1% Student

2%

4%

1% Logistiek/opslag

13%
Overig

27%
Metaal

Industrie

10%
Zakelijke 

dienstverlening

5%
Elektrotechnische
industrie

18%
Machine 
industrie

8%
Hout- en 
bouwindustrie

3%
Rubber en kunststof-
technologie

10%
Bedrijfsleider

naar bedrijfstype

Ruim 3.100 professionals ontvangen 
1x per week het laatste  branchenieuws. 

De online kanalen bieden u een breed scala aan contact- 

mogelijkheden om uw boodschap te communiceren. 

Van display advertising tot partner mailingen.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief abonnees profiel

29%
Anders

Leaderboard:
Formaat: 728 x 90 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png 
( resolutie max 72 dpi)

Large rectangle
Formaat: 336 x 280 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png
(resolutie max 72 dpi)

Full banner
Formaat: 468 x 60 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png 
(resolutie max 72 dpi)
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Advertentie mogelijkheden en specificaties nieuwsbrieven

Online marketing diensten Content marketing diensten

Met een breed scala aan online marketing diensten  

helpen wij u de zichtbaarheid van uw website in zoek- 

machines te verbeteren. De unieke combinatie 

van branche- en online marketing kennis maakt 

ons uw vakkundige en effectieve online marketing 

partner. Aanpak altijd op maat, afgestemd op uw 

doelstellingen. Vraag uw media adviseur naar onze 

unieke aanpak en oplossingen.

Goede content informeert en inspireert. Wij helpen 

u graag relevante content op het juiste moment en 

de juiste manier bij uw doelgroep aan te bieden. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga in gesprek met 

uw media adviseur voor een vrijblijvend advies.

Specificaties nieuwsbrief

Full banner
Formaat: 468 x 60 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png (resolutie max 72 dpi)

Tekstadvertorial
Beeld: 75 x 75 pixels
Bestandsgrootte: max. 50 KB
Koptekst: max. 45 karakters
Bericht: max. 200 karakters (incl. spaties)
Tekst: in Word aanleveren
Link: url waar item naartoe moet verwijzen

Beeldadvertorial
Formaat: 135 x 200 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg, png (geen swf-formaat mogelijk)

Partnermailing
Formaat header: 748 x 40-100 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 Kb
Tekst bedrijfsinformatie: in Word aanleveren (NAW, url, e-mailadres)
Afbeelding: max. 150 KB
Bestandsformaten: jpg, gif (non-animated)
Link: url voor de link in de mailing
Kleurcodes: RGB

Onze adviseurs hebben met 
succes de Online marketing 
certificering van Google behaald

Full banner

Beeld
Advertorial

Tekst
Advertorial

Eventuele speciale wensen/eisen 
duidelijk in de opdracht aangeven.

Voor Partnermailing opmaak door ons: 
let op meerprijs
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Tarieven online

Tarieven online

Maakindustrie Nederland en Duitsland (Noordrijn-Westfalen)

Aanleveren

Vraag&Aanbod Nederland bereikt al 120 jaar meer dan 50.000 beslissers 

in de maakindustrie in Nederland (verschijning 47x, oplage 15.500)

Uitgave Holland Zulieferland is gericht op directeur/eigenaren in de 

maakindustrie in Noordrijn-Westfalen. (Verschijnt 2x; oplage 8.500)

  Uw media adviseur vertelt u graag meer over de multimediale 

communicatiemogelijkheden die deze uitgaven bieden.

Full banner
Formaat: 468 x 60 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png (resolutie max 72 dpi)

Tekstadvertorial
Beeld: 75 x 75 pixels
Bestandsgrootte: max. 50 KB
Koptekst: max. 45 karakters
Bericht: max. 200 karakters (incl. spaties)
Tekst: in Word aanleveren
Link: url waar item naartoe moet verwijzen

Beeldadvertorial
Formaat: 135 x 200 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg, png (geen swf-formaat mogelijk)

Website
Leaderboard

Large Rectangle

Full Banner

Rich Media Banner

Minisite

Footer Leaderbord

Nieuwsbrief
Full Banner

Advertorial

Tekstadvertorial

Partnermailing

Extra’s
Online Business Boost Pakket € 600,- per maand 

(looptijd 1 jaar)

  Online marketing diensten op aanvraag

Materiaal aanleveren
Aanleveren van advertentiemateriaal voor zowel 

print als online:

Via orders@vraagenaanbod.nl en 

+31 (0)570 - 504 354

Leveringsvoorwaarden
Afwijkingen van de standaardformaten en

aanleverspecificaties zoals beschreven op deze

pagina zorgen voor extra werk, risico’s en kosten die 

voor rekening komen van de opdrachtgever.

Vragen over het aanleveren? 
Bel of mail naar:

T: +31 (0)570-504 354  - Orders@vraagenaanbod.nl

 
€   595,- per maand

€   550,- per maand

€   295,- per maand

op aanvraag

€   375,- per maand

€   1.050,- per maand

€   250,- per keer

€   250,- per keer

€   250,- per keer

€   1.495,- per mailing

Holland Zulieferland
Deutschland / Niederlande

FAKTEN • ZAHLEN • PROJEKTE • UNTERNEHMEN • INDUSTRIE • ZULIEFERN

Das erste Halbjahr 2017 verlief vielverspre-
chend: Das Handelsvolumen zwischen Deut-
schland und den Niederlanden beläuft sich 
jetzt bereits auf 87,9 Milliarden Euro. Die 
Niederlande bleiben auch 2017 wichtigster 
NRW-Handelspartner. Im ersten Halbjahr 
2017 wurden Waren im Wert von 10,2 Milliar-
den Euro in die Niederlande exportiert. Damit 

bleiben die Niederlande weiterhin das wich-
tigste Abnehmerland der NRW-Wirtschaft.
Auch bei den Importen führten in den ersten 
sechs Monaten des Jahres 2017 die Niederlan-
de mit beachtlichem Vorsprung die Rangliste 
der wichtigsten Lieferländer NRWs an.

Fortsetzung auf Seite 3

Der Handel nimmt zu

FMB - Zuliefermesse Maschinenbau

‘Beziehungen mit den 
Niederlanden weiter 
vertiefen’
Die erste Auslandsreise des neuen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet führt in die 
Niederlande. Ein klares Statement und zugleich wichtiges Signal für die deutsch-nieder-
ländische Zusammenarbeit. 

10 Industrie 4.0: FMB zeigt Lösungen

Von der Theorie in die Praxis: Lange 
wurde über Industrie 4.0 diskutiert. 
Jetzt gibt es nicht nur Modellfabriken 
und ‘Innovation Labs’ in den For-
schungseinrichtungen, sondern auch 
ganz konkrete und sehr unterschiedli-
che Umsetzungen des Prinzips 
‘Losgröße Eins – so wirtschaftlich 
fertigen wie ein Großserienprodukt.’

Die FMB-Veranstalter erwarten 
Besucher aus der gesamten Nordhälfte 
Deutschlands und aus den angrenzen-
den Ländern. Insbesondere gilt das für 
die Niederlande, die traditionsgemäß 
eine starke Fraktion unter den Ausstel-
lern bilden.

30. OKTOBER 2017    

S. 22

advertenties

advertenties

 3 november 2017   • 120e jaargang • www.vraagenaanbod.nl Lees vraag&aanbod ook online ❯ ga naar www.vraagenaanbod.nl

www.dumeta.nl
Met de unieke zwenkarmstellingen van DUMETA behoort 
het tillen met de hand definitief tot het verleden.
Nu 36 modellen verkrijgbaar, tot 3 ton materiaalopslag per laag, elke laag 
uitzwenkbaar, gehele stelling te be- en ontladen.

Fabrikant van
Gedrukt geweven gaas
Golfgaas en 
Geweven gaas in alle metalen 
Staalgaas en 
Strekmetaal

Documentatie op aanvraag.

eHeva BV Metaalgaasweverij
Lorentzstraat 7

7102 JH Winterswijk
T.: 0543-512373
F.: 0543-515919

Heva BV metaalgaasweverij
Lorentzstraat 7

7102 JH Winterswijk
T.: 0543-512373
F.: 0543-515919

info@hevawinterswijk.nl

T +31 (0)75 68 18 200
E info@kabelzaandam.nl
I www.kabelzaandam.nl

Geperforeerd, gaas of strekmetaal?
Wij hebben het altijd op voorraad!

Karmetal 
Craft 220 DM

Bel  074 255 82 82

Incl. transport,
installatie,
én 5 bandzagen

€ 2.750,- 
ALL IN

RMIG: MARKTLEIDER IN GEPERFOREERD EN STREKMETAAL

we make ideas come to life

RMIG bv | Prisma 100 | 3364 DJ Sliedrecht | T: 0184 49 19 19 | info.nl@rmig.com | www.rmig.com

RMIG: MARKTLEIDER IN GEPERFOREERD EN STREKMETAAL

Meer dan 1000 verschillende  
soorten perfoplaten en strekmetaal
in voorraad of productie op maat

we make ideas come to life

RMIG nv  |  V. Bocquéstraat 11/1  |  9300 Aalst  |  T: 053 76 77 40  |  F: 053 76 77 49  |  info.be@rmig.com  |  www.rmig.com

Synchrofeedlassen van OTC 
De overtreffende trap in lastechnologie

T  0229 - 248484      I  www.rolan-robotics.comT  0229 - 248484      

The full range of
mobility solutions. 

TENTE WIELEN B.V.
Noorderdreef 66  
NL-2153 
LL Nieuw-Vennep
T +31 (0)2 52 62 03 54
F +31 (0)2 52 62 00 54
info@tente.nl
www.tente.com

METAAL

Special Plaatbewerking
STUTTGART (DE) • Blechexpo ste-
vent af op een exposantenrecord. 
In de beurscombi met Schweiss-
tec verwacht de organisatie van 7 
tot en met 10 november zo’n 1.300 
deelnemers. 

In de Special Plaatbewerking blikt 
Vraag & Aanbod deze week vooruit 
op Blechexpo met nieuws over LVD, 
Wila, Bystronic en Resato. Verder: 
Corné van Opdorp legt uit hoe hij 
met BOZ Group vakkennis digita-
liseert, TOX in een reportage over 
processtabiliteit bij mechanische 
verbindingen en Brunink Machine-
fabriek laat zien hoe het lasersnijden 
optimaal heeft ingericht.

Lees verder vanaf pagina 21

BUSINESS

Producentenvertrouwen 
verandert nauwelijks

DEN HAAG • Het producentenver-
trouwen ging van 8,5 in september 
naar 8,2 in oktober, maakt het CBS 
bekend. De ondernemers in de in-
dustrie waren wat minder positief 
over de verwachte bedrijvigheid. 

Het vertrouwen van de industrië-
le producenten ligt ruim boven het 
gemiddelde van de afgelopen twin-
tig jaar (0,7). Het vertrouwen van 
de ondernemers bereikte in janua-
ri 2008 de hoogste waarde (9,4) en 
ruim een jaar later de laagste waarde 
(-23,5). Sinds oktober 2014 hebben 
positief gestemde ondernemers de 
overhand.

Verwachte bedrijvigheid
Producenten in de industrie waren 

in oktober minder positief over de 
productie in de komende drie maan-
den. Ook het oordeel over de voor-
raden gereed product was minder 
positief. Daarentegen verbeterde het 
oordeel van de producenten over hun 
orderportefeuille. 

Alles positief 
Alle deelindicatoren van het pro-

ducentenvertrouwen zijn in oktober 
2017 positief. Zo zijn er meer onder-
nemers die verwachten dat hun pro-
ductie de komende drie maanden zal 

Alles stabiel

toenemen dan ondernemers die een 
afname van de productie voorzien. 

Verder heeft het aantal onderne-
mers dat de orderpositie groot vindt 

de overhand op het aantal onderne-
mers dat de orderportefeuille klein 
acht, gelet op de tijd van het jaar. 
Ook is het aantal ondernemers dat 
de voorraad eindproduct als te klein 

beschouwt groter dan het aantal dat 
de voorraden te groot vindt.

lees verder op pagina 7

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. 
(foto: Rolf Elling)

UITGELICHT SPECIALISTREPORTAGENIEUWS 

‘Want waar liggen 
de grenzen van een 
grenzeloos netwerk’
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PLASMA EN AUTOGEEN SNIJMACHINES
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www.act-machinery.nl

Almetaal BV
Westeinde 11
1511 MA
Oostzaan

075 684 49 79
075 684 49 76
almetaal@almetaal.com
www.almetaal.com

T
F
E
I

Dalmec: sterk in tilwerk

www.dalmec.nl

Dalmec tilt uw werk 
naar een hoger niveau
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Vraag&Aanbod
Mr.H.F.de Boerlaan 28
7417 DA  Deventer/Nederland
T: +31 (0)570 504 300
E: info@vraagenaanbod.nl

Meer informatie over adverteren bij Vraag&Aanbod?
Neem dan contact op met uw media adviseur. U kunt ook bellen 
naar +31 (0)570 504 378 of mailen naar verkoop@vraagenaanbod.nl

Holland Zulieferland
Deutschland / Niederlande

FAKTEN • ZAHLEN • PROJEKTE • UNTERNEHMEN • INDUSTRIE • ZULIEFERN

Welches nationale Recht fi ndet Anwendung? 
Diese Frage kann akut und kni�  ig werden, 
wenn grenzüberschreitend Handel getrieben 
wird und Verträge abgeschlossen werden. 
Welches Vertragsverhältnis fi ndet Anwen-
dung und welcher Gerichtsstand kann für 

eventuelle Streitigkeiten gewählt werden? 
Donata Lex ist Juristin bei der Deutsch-Nie-
derländischen Handelskammer (DNHK) en 
gibt Antwort auf zahlreiche Fragen.

Fortsetzung auf Seite 14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Deutschlandtag in Utrecht.

‘Halten Sie sich bei allen 
geschäftlichen Kontakten 
an Ihre Versprechen’

Firmen aus praktisch allen Sektoren waren 
zugegen auf dem zweiten Deutschlandtag in 
Utrecht. Dort ließen sich ungefähr 800 
niederländische Unternehmer über viele 
Aspekte geschä� licher Beziehungen mit den 
Nachbarn im Osten informieren.
Anni Friesinger, die als ehemalige 
Eisschnellläuferin zur Weltspitze zählte, 
teilte mit dem Fachpublikum ihre eigenen 
Erfahrungen als Unternehmensgründerin 
in den Niederlanden und in Deutschland.

19 Simulationsso� ware für deutsche Autos

Ein niederländisches 
Unternehmen erobert den 
deutschen Markt: Die neue 
Simulationssoftware von 
TriboForm, einem Startup 
der University of Twente, 
ist bei Automarken wie 
Mercedes-Benz bereits im 
Einsatz. Um das immense 
Wachstum besser zu 
meistern, werden deutsche 
Arbeitskräfte gesucht, die 
diese Erfolgsgeschichte mit 
schreiben sollen.
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METAAL

Sibelco treft asbestdelen 
aan in productielijn voor 
Eurogrit straalmiddel

Yvonne Bosch, Gerard ten Bulte & Rolf 
Elling
DORDRECHT • Honderden locaties 
in Nederland zijn besmet met as-
bestvezels type chrysotiel (ook 
wel ’witte asbest’ genoemd). Dit is 
veroorzaakt door het stralen met 
Eurogrit straalmiddel smeltslak 
(aluminium silicaat) van Sibelco 
in Dordrecht. Sibelco heeft vori-
ge week vrijdag zelf asbestdelen 
in zijn productielijn voor Eurogrit 
straalmiddel aangetroff en.

Volgens Sibelco gaat het om gerin-
ge hoeveelheden asbestvezels van het 
type chrysotiel (ook wel ’witte asbest’ 
genoemd). Sibelco heeft daarop direct 
alle Nederlandse afnemers ingelicht 
en het SZW (het vroegere arbeidsin-
spectie). Volgens de Inspectie SZW 
is straalmiddel in Nederland aan 140 
bedrijven  geleverd. Het probleem is 
echter vele malen groter dan het getal 
140 suggereert, blijkt uit een gesprek 
met Robert Moens, woordvoerder 
namens Tata Steel. ‘Bijna alle bedrij-
ven die met het straalmiddel werken, 
doen dat op meerdere locaties. Het 
probleem is dus vele malen groter 
dan die honderd bedrijven. Het gaat 
om een veelvoud aan locaties’, aldus 
Moens. (zie kader Tata Steel)

Sibelco
‘Het asbest is door een medewer-

ker van ons aangetroff en. Deze zag 
tijdens het productieproces een ver-
dachte stof tussen de grondstoff en 
en meldde dit direct. We hebben de 
stof bemonsterd waaruit snel bleek 
dat het om wit asbest ging’, vertelt 
Arnoud Bex, woordvoerder namens 
Sibelco. 

Daarna heeft het bedrijf nog meer 
monsters laten trekken uit het Euro-
grit straalmiddel. Daaruit bleek dat 
de aangetroff en hoeveelheden lager 
zijn dan de maximale aanvaardbare 
concentratie van 100 mg/kg droge 
stof die wordt genoemd in het Pro-
ductenbesluit asbest.  

Lees verder op pagina 13

Stralen gestaakt

Het stralen aan de Willemsbrug ligt stil door de aanwezigheid van witte asbest in het straalmiddel. (foto: Frank de Roo)
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ZETWERK
1000 ton x 8000 mm

Tel: 038-3855373
www.breman-machinery.nl

CAIS vrijdragende 
schuifpoortonderdelen

2 
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+ 6m rails
€ 315,- 

ex.
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Geperforeerd, gaas of strekmetaal?
Wij hebben het altijd op voorraad!

Karmetal 
Craft 220 DM

Bel  074 255 82 82

Incl. transport,
installatie,
én 5 bandzagen

€ 2.750,- 
ALL IN
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KRACHT & PRACHT

Mooie producten voor interessante projecten De trots van de Industrie

Met gemak de auto in en uit

Een nieuwe heup en de revalidatie na 
de plaatsing hiervan gecombineerd met 

het auto willen blijven rijden, waren de aanleiding 
voor het bedenken van een slim hulpmiddel om 
gemakkelijk uit en in de auto te stappen. Gerard de 

Krieger, directeur-eigenaar van Smit 
Technisch Plastic Spuitgietwerk 
wilde na zijn operatie zich weer snel 

kunnen verplaatsen. En dan het liefst met de auto. 
‘Maar het in- en uitstappen was niet echt gemakke-
lijk. Daar moet ik toch wat voor verzinnen, 
dacht ik.’ 

De Krieger begon aan een creatief proces. Hierbij 
schoten allerlei toepassingen door zijn hoofd om 
uiteindelijk de Easy-Exit-Grip te ontwikkelen.  
‘Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Het is een met 
kunststof omgoten metalen staaf in de vorm van 
een flauwe ‘L’.  Het uiteinde, de korte kant, steek 
je in de vierkante deursluiting van de vaste stijl bij 
de autodeur. Hiermee creëer je een stevig steun-
punt om zowel in- als uit de auto te stappen. De 
Easy-Exit-Grip wordt geplaatst in de deur sluiting 
van het portier van de auto, waarmee de gebruiker 
een stevige steun heeft om zowel in als uit de auto 

te stappen.’ De Krieger richtte hiervoor een nieuwe 
bv op, Elefast. In de Benelux zijn er in korte tijd al 
enkele tienduizenden van verkocht. Binnenkort 
wordt dit slimme, innovatieve tooltje in maar liefst 
54 landen geïntroduceerd. 

Gerard de Krieger is directeur-eigenaar van Smit 
Technisch Plastic Spuitgietwerk in Tiel. Het bedrijf 
telt 30 medewerkers en realiseert een jaaromzet 
van circa 5 miljoen euro. Daarnaast heeft hij Elefast 
bv opgericht voor slimme innovatieve producten.
www.elefast.nl

SLIM hulpmiddel om in– en  
uit de auto te stappen 

Rolf Elling

KP wk41.indd   9 10-10-17   09:55
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Economische groei 
 betekent opleving in 
investeringen

BRUSSEL • De  opleving van de be-
drijvigheid in de technologische 
industrie heeft positieve gevolgen 
voor de investeringen. De huidige 
prognose voor 2017 is dat de omzet 
van onze sectoren 3 procent hoger 
zal uitkomen dan in 2016, en dat 
daar in 2018 nog eens een groei van 
2,5 procent bovenop zal komen.              

Als gevolg daarvan zal de benutting 
van de bestaande productiecapaci-
teit zowel dit als volgend jaar boven 
de 80 procent blijven, wat erop wijst 
dat de behoefte aan nieuwe uitrusting 
groeit. In deze context en op basis van 
de Agoria/NBB-enquête van juni, is 
de verwachting dat de investeringen 
in de diverse sectoren in 2017 met 8,5 
procent zullen toenemen. Alle sec-
toren zullen een opwaartse tendens 
laten zien, maar de omvang van de 
verwachte stijging wordt voorname-
lijk verklaard door de opleving met 
45 procent in de sector van de trans-
portmiddelen. Elders zal de toename 
zich tussen 2 procent en 5 procent 
situeren. In 2018 zal het investerings-
klimaat gunstig blijven. Er wordt dan 

Opwaartse lijn
ook een algemene stijging in de aan-
koop van uitrusting verwacht. In de 
sector van de transportmiddelen zul-
len de investeringen echter aanzien-
lijk terugvallen (-20 procent) doordat 
een deel van de plannen om de mon-
tagebanden in de automobiel aan te 
passen zal zijn uitgevoerd. Als gevolg 

van die achteruitgang zouden de tota-
le investeringen in de technologische 
industrie in 2018 met 2,5 procent afne-
men. Met een bedrag van 3,9 miljard 
euro zullen die investeringen echter 
nog altijd hoger liggen dan in 2016.

Twee keer per jaar houdt de NBB 
een enquête  bij de industriële onder-

De  opleving van 
de bedrijvigheid 

in de technolo-
gische industrie 

heeft positieve 
gevolgen voor de 

investeringen.
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The full range of mobility solutions. 
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 Blechexpo 2017 te Stuttgart 
Bezoek ons van 7 tot 10  november 2017.  

U kan ons vinden in hal 1, stand 1407. 
Registreren via : www.vac-machines.be 
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nemingen over hun investeringen. 
Op basis van de antwoorden wordt 
een raming gemaakr van de ontwik-
kelingen van de invsteringen in de 
technologische industrie en de voor-
uitzichten voor het volgende jaar. 

www.agoria.be
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Barometer technologische 
industrie augustus: blijvend
vertrouwen ondernemer

BRUSSEL • De NBB-barometer van 
de technologische industrie is in 
augustus met 0,8 punt gedaald. 
Het barometerpeil blijft echter 
een stuk boven het langetermijn-
gemiddelde (-9 punten) en de af-
gevlakte curve stijgt zelfs lichtjes, 
wat erop wijst dat de ondernemin-
gen van onze sectoren positief ge-
stemd blijven over de conjunctuur. 
De komende maanden is het dan 
ook niet waarschijnlijk dat de be-
drijvigheid afneemt.

De daling van de brutocurve wordt 
verklaard door de beoordeling van 
het orderboek. Dit is nl. de enige in-
dicator die achteruit is gegaan. Het 
verlies bedraagt 7 punten ten opzich-
te van juli en 16 punten ten opzichte 
van de piek in april. Op langere ter-
mijn bekeken haalt deze indicator 
opnieuw zijn peil van aan het begin 
van het jaar, wat nog vrij hoog is in 
vergelijking met de voorbije vijf jaar.

In de plus
De indicatoren met betrekking tot 

de beoordeling van de voorraad en de 

Blijvend positief
werkgelegenheidsvooruitzichten zijn 
daarentegen gestegen in augustus. 
Wat de voorraadindicator betreft, 
gaat het om de tweede positieve ont-

wikkeling na de achteruitgang in de 
eerste helft van het jaar. De werkge-
legenheidsvooruitzichten verlopen 
onregelmatiger, maar er worden toch 

betere waarden opgetekend dan het 
langetermijngemiddelde. 

Lees verder op pagina 7
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