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Belmetal wil imago van staal een flinke boost geven

  Johan Rosseel:
“Weinig sectoren 
  hangen zo aan elkaar 
  als de staalsector”

Belmetal is de Belgische beroeps-
vereniging van de metaalhandel. 
Sinds haar oprichting in 1908 stelt 
de beroepsvereniging haar ruime 
ervaring en breed netwerk ten 
dienste van haar leden en van de 
ganse sector. Als organisatie die 
de voorraadhoudende metaal-
handelaars samenbrengt om na 
te denken en samen oplossingen 
te vinden in zowel eigen als vak-
overschrijdende onderwerpen 
wil belmetal de metaaldistributie 
nog vlotter laten verlopen. En een 
fijne toekomst verzekeren voor 
iedereen die de metaalsector een 
warm hart toedraagt! 

de machinebouw wordt staal afge-
nomen. De mogelijkheden zijn ein-
deloos.”

Terugkerend cliënteel

Voorraadhoudende staalhandelaars 
zullen alles in het werk stellen om de 
bestelde goederen razendsnel ter 
beschikking te stellen of zelfs te le-
veren en indien gewenst de gepaste 
fabriekscertificaten aan te reiken. 
Bovendien is het niet ongebruikelijk 
dat de leden van Belmetal, op de 
halffabricaten die ze verdelen, heel 
wat bewerkingen kunnen aanbieden 
zoals zagen, knippen, boren, plooien, 
buigen, lassen, verzinken … “Veel 
staalhandelaars teren op terugke-
rende klanten”, verduidelijkt Johan 
Rosseel. “Uiteraard kan er project-
matig ook een grote bestelling bin-
nenkomen. Zo was er bijvoorbeeld 
een Belmetal-lid dat staal leverde 
voor het voetbalstadion van Nice in 
Zuid-Frankrijk. Maar dat is eerder 
uitzonderlijk. De recurrente klanten 
die werf per werf bestellen zijn tal-
rijker en dat zorgt voor langdurige en 
trouwe samenwerkingen.”

Elke staalfabriek produceert een vrij 
beperkt gamma halffabricaten, in 
zeer grote hoeveelheden en volgens 
de regelmaat en de vereisten van haar 
productiecampagnes. De voorraad-
houdende handelaar sluit hier perfect 
complementair bij aan en houdt een 
voldoende voorraad aan van een zeer 
uitgebreid gamma producten, die hij 
onmiddellijk en in de gewenste hoe-
veelheden kan aanbieden. En dan 
spreken we over producten in alle 
courante vormen en maten in de ge-
bruikelijke kwaliteiten van bouwstaal, 
speciaal staal, roestvaststaal, weer-
vaststaal, gietijzer, aluminium en an-
dere non-ferro metalen.

Johan Rosseel, voorzitter van Belme-
tal: “De Belmetal-leden spelen als 
staalhandelaars een centrale rol 
in de supply chain en zijn cruciaal 
voor de staalverbruiker: ruwbouw-
aannemers, renovatiebedrijven, 
dakwerkers, industriebouwers. Het 
publiek is heel divers. Zo zijn er in 
België ook veel metaalverwerken-
de bedrijven. Staal is gewoon een 
bijzonder divers materiaal voor tal 
van toepassingen. Zowel op resi-
dentieel vlak als wat industriebouw 
betreft. Denk maar aan ramen, deu-
ren, trappen, balustrades, volledige 
bouwconstructies … Maar ook voor 

Johan Rosseel, 
voorzitter van Belmetal
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De meerwaarde van certificatie

Vandaag zijn staalhandelaren niet ver-
plicht om onder een BENOR-keurmerk te 
werken, maar het belang van het werken 
met gecertificeerde materialen mag al-
lerminst onderschat worden. BENOR is 
een kwaliteitsmerk dat nog veel andere 
bouwproducten dan staal dekt. Vooral 
het OCBS is voor Belmetal belangrijk, 
want zij bezorgen de BENOR-certificaten 
aan de staalhandelaren. OCBS staat ten 
dienste van Belgische overheden zoals 
Openbare Werken alsook de privé bouw-
sector, controleert alle schakels en ga-
randeert de kwaliteit van het staal vanaf 
de staalproducent tot aan de eindgebrui-
ker. Het belang van de certificering van 
de distributie is dus evident.

Oneindig recycleren

Dat staal een belangrijke rol speelt in de 
bouwsector staat buiten kijf. De techni-
sche en esthetische kwaliteiten van staal 
bloeien open in de bouw. De sterkte, slijt-
vastheid en vuurvastheid ontpoppen zich 
in ontelbare industriële toepassingen. 
Staal is bovendien niet zo duur, maar wel 
heel duurzaam. Het biedt aantrekkelijke 
oplossingen die zowel economisch als 
ecologisch zijn. En ook esthetisch zijn de 
mogelijkheden ruim. Denk maar aan het 
station van Luik-Guillemins. Johan Ros-
seel: “Een ander zeer belangrijk, en nog 
steeds onderbelicht, voordeel is dat je 
staal oneindig kan recycleren zonder kwa-
liteitsverlies. En staalfabrieken, zeker in 
Europa, willen ook steeds ‘groener’ staal 
produceren. Om het imago van staal een 
boost te geven hebben we in samenwer-
king met Infosteel het project ‘Score with 
Steel’( SwS) gelanceerd, waarmee we 
staal positief in de kijker willen zetten. 
Daarnaast zet Belmetal via SwS staal ook 
in de kijker bij studenten die toekomst-
gericht in de bouw willen werken.”

Bijzonder aan de staalsector is dat alle be-
drijven enerzijds hun eigenheid hebben, 
maar anderzijds is er ook zeer veel inter-
actie tussen de bedrijven. Grote bedrijven 
die voor kleinere oplages kunnen rekenen 
op kleinere bedrijven of bedrijven die een 
toegevoegde waarde kunnen bieden op 
het vlak van bijvoorbeeld lassen of verzin-
ken. “Weinig sectoren hangen zo aan el-
kaar als de staalsector. Als voorzitter hoop 
ik dat we die samenwerking niet alleen 
kunnen verderzetten, maar ook verster-
ken. Zowel tussen de leden als met be-
vriende organisaties zoals Infosteel, Zeker 
Zink, en Vlamef”, besluit Johan Rosseel. 

 

Vaak is het beter 
om even te stoppen 
zodat de anderen hun 
werk kunnen doen.

Dat is hetzelfde tijdens 
het onderhoud 
van onze infra-
structuur.
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