
d r i e m a a n d e l i j k s  m a g a z i n e  - 0 1 -  O K T O b e r  2 0 2 1

FECAMO
PROCARRO
Magazine voor de Belgische Tegelzetters en Mozaïekwerkers

Uitgave van 
De Federatie van 
Tegelzetters en 
Mozaïekwerkers 
Lombardstraat 42
1000 Brussel
Afgiftekantoor 
BrusselX
Post P927188



* Conditions de l’action sur go.federale.be/build-safe-confed. ** Offre valable jusqu’au 31/12/2021 ou jusqu’à épuisement du stock
Fédérale Assurance – Rue de l’Étuve 12 – 1000 Bruxelles  www.federale.be. Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, 
l’Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers SC. Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE31 3100 0723 3155 - RPM Bruxelles  
TVA BE 0403.257.506 - Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail. Compte financier : BIC : BBRUBEBB IBAN : BE19 3100 7685 5412 - RPM 
Bruxelles. TVA BE 0407.963.786

- 10 %* SUR VOTRE PACKAGE D’ASSURANCES
-10%* OP UW VERZEKERINGSPAKKET

Découvrez Build-Safe et votre cadeau sur go.federale.be/build-safe-confed
Ontdek Build-Safe en uw voordeel op go.federale.be/build-safe-confed

 CADEAU exclusif pour les membres de la  
 Confédération Construction : une radio de chantier**
 Nu exclusief CADEAU voor u, als lid van  
 de Confederatie Bouw: een werfradio!**

Met Build-Safe geniet u van een flexibel verzekeringspakket op maat! En -10% op uw polissen! 
En als lid van de Confederatie Bouw krijgt u daar nu een exclusief cadeau bovenop: een 
stevige werfradio!**
Avec Build-Safe, profitez d’un package d’assurances flexible et sur mesure qui vous permet 
d’économiser 10 % sur vos primes. En tant que membre de la Confédération Construction, 
vous bénéficiez en plus d’un cadeau exclusif : une radio de chantier robuste !

VOOR EEN BESCHERMING OP MAAT 
POUR UNE PROTECTION SUR MESURE

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

* Actievoorwaarden op go.federale.be/build-safe-confed. ** Aanbod geldig t.e.m. 31/12/2021 of zolang de voorraad strekt 
Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel. www.federale.be. Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke 
Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV. Financieel rekeningnummer: BIC:  BBRUBEBB    IBAN:  BE31 3100 0723 3155  - RPR Brussel. BTW BE 0403.257.506 
- Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen. Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE19 3100 7685 5412 - RPR 
Brussel. BTW BE 0407.963.786

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous

Buildsafe 148.5 x 210 - Confederatie bouw - Werfradio.indd   1 09/09/2021   14:21:21



INHOUD

03

03 Inhoudstafel

04 Woord van de voorzitter: 
      Opnieuw fier op ons beroep!

COLOFON
veranTwOOrdelijKe uiTgever 
de Federatie van Tegelzetters
en Mozaïekwerkers

Lombardstraat 42 - 1000 Brussel 
Tel. : 02 545 57 70
BTW : BE 409.355.044
www.fecamo.com - www.pro-carro.be

verSCHijningSFrequenTie/Oplage
4x per jaar / 550 exemplaren (FR+NL)

redaCTie
Gaetan Cuttaia 
Conny De Vriese
Patrice Dresse
Thijs Eeckhaut
Liesbeth Geerts
Vanessa Mondelaers
Nina Nguyen
Robbert Thierens
Fabian Miesse

IN SAMENWERKING MET :
redactie en vertaling
Redactiebureau Palindroom

lay-out
Ramdesign

05 Interview Gérard Mahaux 
      expertise op zowel nationaal 
      als internationaal niveau

08 Interview Tinne Vangheel 
      “De meerwaarde van het WTCB 
       wordt nog altijd onderschat”

Inhoud
FECAMO-PROCARRO OKTOBER 2021



WOORD VAN 
DE VOORZITTER

 W
oord van de voorzitter

Opnieuw fier op ons beroep!

Beste Fecamo-leden
  
De voorbije maanden zijn in meer 
dan één opzicht een heuse beproe-
ving geweest. De coronacrisis, die 
nog lang niet achter de rug is, werd 
in Wallonië gevolgd door een on-
geziene natuurramp. Deze situatie 
heeft de overheid en haar verschil-
lende machtsniveaus toegelaten 
om opnieuw een belangrijke rol van 
betekenis te spelen, maar heeft ook 
de financiën onder druk gezet. Met 
de onvermijdelijke budgettaire be-
sparingen van dit najaar in het voor-
uitzicht, zou je zeggen dat het glas 
halfleeg is. 
 
Laten we echter ook de positieve as-
pecten van deze crisis benadrukken, 
zij het zonder het overzicht te verlie-
zen. Enerzijds hebben particulieren, 
die thuis aan hun computerscherm 
gekluisterd waren, een rooskleurige 

toekomst uitgetekend voor onze sec-
tor. Badkamers, keukens, zwemba-
den… : iedereen maakte werk van zijn 
gedroomde bouw- of renovatieproject. 
Dit gaf de lokale economie een gewel-
dige boost. In plaats van op vakantie te 
vertrekken en verre bestemmingen op 
te zoeken, fleurde de Belg zijn eigen 
coconnetje op. Al had dit soms ook 
nefaste gevolgen voor de prijs van be-
paalde materialen. Anderzijds heeft de 
overheid zich via het Europese relan-
ceplan geëngageerd om onze econo-
mieën te ondersteunen en de machine 
weer op gang te trekken via zware in-
vesteringen, die tussen 2022 en 2024 
zullen worden doorgevoerd. Gezien de 
lage of zelfs negatieve bankrentes blij-
ven ook particulieren driftig investeren. 
Kortom: het glas is evenzeer halfvol. 
 
Intussen heeft ook Fecamo een 
tweede adem gevonden. Dit tijd-
schrift is daar de eerste exponent 
van. We zullen ook zwaar investeren 
in de vernieuwing van onze website  
(pro-carro.be) en zullen tevens een 
nieuwe website lanceren voor de fe-
deratie (fecamo.com). We zullen onze 
Facebookpagina’s nieuw leven inbla-
zen en de knappe realisaties van al 
onze leden zo extra in de verf zetten! 
Zo kunnen wij Belgen blijven dromen 
van ‘paleizen’ vol tegels en mozaïeken. 
Een heel programma! Aarzel dus niet 
om ons attent te maken op uw creaties 
of om contact op te nemen met het 
oog op reportages die uw vakwerk in 
de verf zetten, zodat we met z’n allen 
opnieuw fier kunnen zijn op ons be-
roep! 
 
Collegiale groeten
 
Gérard Mahaux
Voorzitter Fecamo
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gérard Mahaux, 
expertise op zowel nationaal 
als internationaal niveau

Gérard Mahaux werkt al sinds 
zijn kindertijd met mozaïeken  

en tegels. Gepassioneerd door  
deze sector richtte hij in 1985  

het familiebedrijf G. Mahaux  
Carrelages op. Vandaag de dag 

is zijn reputatie onbetwistbaar en 
zijn laatste project is daarvan het 
bewijs: een schitterend mozaïek-

fresco van +/- 42 m², dat hij be-
gin dit jaar zelf in Chicago heeft 

gerealiseerd. Wij spraken met 
Gérard Mahaux, directeur van 

SA Mahaux Mosaïques, directeur 
van Geralex Construct, oprichter 
van IFAPME en voorzitter van de 

Federatie van Tegelzetters en 
Mozaïekwerkers (FECAMO).

wat is de sterkte van Mahaux  
Mosaïques?

Ik leg al meer dan 40 jaar mozaïeken 
en tegels, net als mijn vader. Het zit in 
mijn bloed en het is gewoon mijn pas-
sie! Ik werk al graag met het product 
sinds ik een kind was, toen ik moza-
ieken aanbracht op houten kistjes om 
er zo decoratieve voorwerpen van te 
maken. Die passie straalt af op onze 
klanten, die altijd tevreden zijn. Weet 
je, ik heb overal gewerkt. In Montene-
gro, Monaco, Tenerife ... 

Ik heb ook voor verschillende be-
roemde mensen – zonder ze bij naam 
te noemen – gewerkt in Brussel en 
dat is mijn grootste trots. Ik stel mijn 
vaardigheden steeds ten dienste van 
onze klanten. 
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En om het plaatje compleet te ma-
ken, hebben mijn zoon en ik onze 
showroom MOSAIQUESMAHAUX ge-
opend, waar we de bekendste mer-
ken kunnen presenteren en ook nieu-
we producten die de schoonheid van 
mozaïek over de hele wereld tonen

je hebt onlangs meegewerkt aan 
een prachtige mozaïekmuurschilde-
ring in Chicago. wat kan je daarover 
vertellen?

Ongeveer een jaar geleden hadden 
we een kunstenares als klant die 
regelmatig onze mozaïeken kocht 
voor haar muurschilderingen. Ze 
schakelde ons in voor een project 
in Brussel en ze was zeer tevreden 
over onze techniek en knowhow. 
Vervolgens vertelde zij mij over een 
project in Chicago, een prachtige 

muurschildering van 40 m² die het 
leven van een Amerikaanse holding 
voorstelt. Ze had al een beeld voor 
ogen, maar ze zocht nog iemand om 
het mozaïek te plaatsen. Mijn offerte 
werd goedgekeurd en begin dit jaar 
trok ik naar de Verenigde Staten. De 
mozaïeken zijn met de hand gemaakt 
door mevrouw Greenwood, een we-
reldberoemde kunstenares, en wer-
den op kraftpapier geplakt zonder 
overzichtsschema. Ik moest alles 
openvouwen op de vloer en verschil-
lende referentiepunten aanbrengen 
aangezien het papier effen was zon-
der enige markering. Ik heb alles op-
gemeten en moest de niveaus creëren 
om ervoor te zorgen dat de tracering 
foutloos was. Ik zorgde er tevens voor 
dat de ondersteuning in orde was en 
vervolgens gebruikte ik producten en 
speciale lijm volgens de regels van de 
kunst. De installatie duurde twee we-
ken en de muurschildering, waarop ik 
zeer trots ben, werd in mei 2021 inge-
huldigd. Ik heb ook van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om de kunstige 
stad Chicago te bezoeken. 
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via uw onderneming geralexMaHauX 
heeft u onlangs meegewerkt aan de 
renovatie van een zwembad voor de 
firma Hons Sa. Hoe verliep die op-
dracht? 

Wij werden gecontacteerd door de 
heer Vivian Lausier voor de renovatie 
van een zwembad in Beauraing voor 
één van zijn projecten. Het zwembad 
was ongeveer 30 jaar oud en verloor 
5 tot 8 m³ water per dag. Wij moesten 
structurele werkzaamheden uitvoeren 
om de oude muren en het comfort van 
de bestaande treden te consolideren. 
Wij zijn overgegaan tot de installatie 
van een totale waterdichting van de 
tank om de levensduur van het zwem-
bad te verlengen. Vervolgens hebben 
we een nieuw glasmozaïek geplaatst 
uit het gamma “IMPORMA MOSAIC. 
Com”. Het zwembad werd gerenoveerd 
volgens de regels van de kunst en de 
klant bedankte ons onder het genot 
van een fles champagne (lacht).

Merkt u een toenemende vraag 
vanuit de zwembadsector? 
Zowel voor nieuwbouw als reno-
vaties?

Er wordt vooral een beroep op ons 
gedaan voor mozaïeken in bad-
kamers, zwembaden en andere 
projecten zoals hammams, jacuz-
zi’s en wellnesscentra, want maar 
weinig bedrijven kunnen deze 
dienst aanbieden. Het is geen vak 
dat je op school leert en nauw-
keurigheid is bijzonder belang-
rijk. In zwembaden kunnen zich 
veel problemen voordoen en er is 
geen kader aanwezig om het mo-
zaïek in te plaatsen. Daarom wer-
ken wij momenteel samen met de  
Confederatie Bouw om een en an-
der in beweging te krijgen. Wij zou-
den bedrijven graag beter willen 
adviseren over de installatie van 
mozaïeken/tegels in zwembaden. 
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  Tinne vangheel 
“de meerwaarde van het wTCb 
  wordt nog altijd onderschat”
Het Wetenschappelijk en Tech-
nisch Centrum voor het Bouw-

bedrijf (WTCB) is een onder-
zoeksinstituut dat ruim zestig 

jaar geleden werd opgericht op 
initiatief van de beroepsorgani-
satie. Het heeft tot doel om toe-
gepast onderzoek in de bouw te 
bevorderen en de sector zo con-
currentiëler te maken. Het WTCB 

leidt, met behulp van verschil-
lende professionals en experts, 

verschillende technische comités 
in goede banen die de hele bouw-
sector bestrijken. Wij hadden een 

gesprek met Tinne Vangheel, lid 
van de afdeling Communicatie en 

Vorming van het WTCB.

wat is de missie van het wTCb 
precies?

Het WTCB is een particuliere on-
derzoeksinstelling die in 1959 werd 
opgericht bij toepassing van de Be-
sluitwet De Groote. Deze besluit-
wet, genoemd naar de toenmalige 
minister van Economische Zaken, 
had als doel om het toegepaste 
onderzoek in de industrie te bevor-
deren en het concurrentievermo-
gen te verhogen. Wij hebben drie 
hoofdopdrachten: onderzoeken, 
informeren en innoveren. In toe-
passing van de wet De Groote zijn 
de statutaire leden van het WTCB 
de Belgische bouwondernemingen. 
Hieronder vallen zowel de alge-
mene aannemers als de aannemers 
van schrijn- en glaswerken, sani-
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interview
 Tinne vangheel

tair en cv, dak- en vloerbedekkingen, 
pleister- en schilderwerken… Het me-
rendeel van onze leden zijn kmo’s.

Om onze drie hoofdopdrachten tot 
een goed einde te kunnen brengen, 
is er een multidisciplinair team no-
dig. Het personeelsbestand van het 
WTCB bestaat dan ook uit ingenieurs 
uit verschillende vakgebieden, geolo-
gen, biologen, technici, administratief 
bedienden, vertalers, tekenaars, IT-
medewerkers, boekhouders…
Sinds de oprichting van het WTCB 
kende het aantal leden-bouwonder-
nemingen een gestage groei. Anno 
2021 staat de teller al ruim boven de  

90 000. Hét bewijs dat de bouwsector 
een boeiende en groeiende sector is.

“Voor een onderzoekscentrum als 
het WTCB is het uiterst belangrijk om 
steeds vooruit te kijken. Een sterke 
toekomstvisie is immers essentieel 
om de groei van de sector te waar-

borgen. We beperken ons daarbij niet 
alleen tot de nabije toekomst, maar 
willen ook een visionaire pioniersrol 
vervullen in een maatschappij die als-
maar sneller verandert. De komende 
vijf jaar richten we onze inspannin-
gen op drie strategische assen: het 
Metier, de Green Deal en Bouw 4.0. 
We stomen de aannemer, die meer 
dan ooit centraal staat, klaar voor de 
bouw van morgen.
 
 
wat zijn de voornaamste moeilijkhe-
den waarmee jullie dagelijks gecon-
fronteerd worden?

Het grootste struikelblok is onze be-
perkte bekendheid, vrees ik. Het is 
echt jammer dat aannemers ons niet 
(of niet goed) kennen: wij kunnen zó 
veel voor hen betekenen! Het WTCB 
beschikt over een schat aan infor-
matie voor elk bouwberoep, gaande 
van technische informatie over hoe 
een werk moet worden uitgevoerd 
tot fiches over schadegevallen en 
hoe zulke schade vermeden kan wor-
den. Maar evenzeer informatie over 
bedrijfsbeheer, want ook het admi-
nistratieve luik van de onderneming 
moet goed gaan, natuurlijk. We geven 
– vaak in samenspraak met beroeps-
organisaties – een heleboel opleidin-
gen en zijn te vinden op beurzen en 
studiedagen. De grote aannemers 
kennen ons wel, maar bij kmo’s is dat 
veel minder het geval. Sinds enkele 
jaren zetten we dus specifiek in op 
het bereiken van die doelgroep.
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Kan je ons wat meer vertellen over 
het TC ‘Harde muur- en vloerbekle-
dingen’? welke sectoren bestrijkt 
het? 

Het TC ‘Harde muur- en vloerbekle-
dingen’ is een van de oudste TC’s 
van het WTCB. Het werd opgericht 
in 1960 onder de naam ‘Tegel- en 
marmerwerken’, maar de naam werd 
al snel aangepast naar ‘Wand- en 
vloerbekledingen’. Sinds 2002 draagt 
het TC de titel ‘Harde muur- en vloer-
bekledingen’. Maar eigenlijk dekt die 
titel niet de volledige lading, want 
naast aannemers van tegelwerken 
(voor vloeren en muren) zitten er ook 
dekvloerders en uitvoerders van ge-
spoten PUR-vloerisolatie in het TC.

Samen met andere bouwprofessio-
nals uit de sector, zoals architecten, 

deskundigen en vertegenwoordigers 
van controlebureaus, de cement-
nijverheid en mortellijmfabrikanten 
werken die aannemers jaarlijks een 
werkprogramma uit dat een zo goed 
mogelijk antwoord biedt op de vragen 
en inspeelt op de noden van de sec-
tor. Deel uitmaken van het TC brengt 
dus een zekere verantwoordelijkheid 
met zich mee: de aannemers die ze-
telen in het TC vormen de link tus-
sen het WTCB en de werkvloer. De 
leden moeten kunnen aanvoelen wat 
er leeft in de sector: wat gaat goed, 
wat gaat minder goed, wat heeft de 
sector nodig...? Uiteraard door naar 
zichzelf te kijken, maar zeker ook 
naar collega-aannemers.

 
wat zullen de komende maanden 
de grote doelen van dit TC zijn?

Het belangrijkste werkpunt in de na-
bije toekomst is het opstellen van het 
werkprogramma. Welke thema’s zijn 
belangrijk voor onze sector, aan wel-
ke informatie hebben de aannemers 
nood en ook: onder welke vorm? 
Moet die informatie in een Techni-
sche Voorlichtingsnota komen of in 
een artikel in WTCB-Contact? Of is 
het beter om die informatie in een 
webinar te gieten of uit te werken als 
animatiefilmpje? In alle acties die we 
met het TC ondernemen, staan de 
regels van de goede praktijk voorop: 
hoe moet de vakman een bepaald 
werk uitvoeren om een duurzaam re-
sultaat te bekomen?”

“We zijn in april 2021 gestart met de 
herziening van de TV Dekvloeren. De 
huidige referentiedocumenten da-
teren van 1993 en 1994 en zijn dus 
dringend aan een update toe. Denk 
maar aan nieuwe en gerecycleerde 
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grondstoffen en bindmiddelen, hulp-
stoffen voor versnelde droging of 
verharding, vezelwapening vs. net-
wapening, nieuwe uitvoeringstech-
nieken, thermische en akoestische 
isolatie van dekvloeren, verkorting 
van de droogtijd, versnelde inge-
bruikname, verhoogde eisen voor 
de afgewerkte dekvloer… In een 
werkgroep worden al die aspecten 
uitvoerig besproken, om zo tot een 
document te komen dat de huidige 
stand van zaken weergeeft, aan-
geeft aan welke eisen moet worden 
voldaan, welke prestatie dekvloeren 
moeten leveren...

 
Hoe gaat het anno 2021 met de 
bouwsector?

Ik hoop eigenlijk dat het goed gaat. Ik 
denk niet dat er nog bevoorradings-
problemen zijn, zoals in 2020 wel het 
geval was. Alle fabrieken zijn weer 
opgestart, dus tegels en lijm zijn 
opnieuw voldoende voorradig. De 
prijsstijgingen van bepaalde grond-
stoffen zullen intussen vermoedelijk 
overal wel voelbaar zijn. De tegelzet-
ters die ik heb gesproken, hebben 
nog steeds veel werk. Ik heb niet de 
indruk dat corona voor minder werk 
gezorgd heeft, integendeel zelfs. 
Mensen beslisten massaal om hun 
huizen op te leuken en te renoveren.

 
in hoeverre is het wTCb al aange-
past aan het digitale tijdperk? 

Het WTCB werkt al enkele jaren aan 
de bevordering van de digitalisering 
van de sector. Er is een hele ploeg 
dag in, dag uit bezig met het de-
tecteren van nieuwe technologieën 
om na te gaan of die innovaties nut-

tig zouden zijn voor de bouwsector. 
Denk onder meer aan drones, laser-
scanning, fotogrammetrie, exoske-
letten, AR en VR, robots en cobots ... 
Die hightech is echter niet altijd no-
dig. Het is voornamelijk zaak om ef-
ficiënter te werken. Dat kan dus ook 
met een computerprogramma zoals 
C-Pro, dat de aannemers helpt bij 
het maken van offertes en facturen. 
Of met BIM, de digitale versie van 
modellen en bouwtekeningen.

We zien het ook in onze vergade-
ringen en opleidingen: die verlopen 
vaker online. Niemand hoeft zich te 
verplaatsen, dus er is geen fileleed 
meer. Maar desondanks denk ik dat 
veel mensen in de sector samen met 
mij reikhalzend uitkijken naar real-
lifecontacten en momenten om te 
netwerken en samen een glaasje te 
drinken…
.
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Raising the world to a higher level

ONTWERp jE TERRAs DANkZIj 
DE VLOERDRAgERs VAN bUZON®

“

DE VOORDELEN  
van de Buzon®-vloerdragers 
De kwaliteit van onze regelbare vloerdragers garandeert gebrui-
kers dat hun terras bestand is tegen elke beproeving: van stor-
men, uv-stralen en klimatologische veranderingen tot veroude-
ring en – in bepaalde omstandigheden – extreme windsnelheden. 

Alle info is terug te vinden  op: 
www.Buzon-world.com/nl

EEN EENVOUDIgE EN 
DOELTREFFENDE 
oplossing om een 
Buitenruimte vorm 
te geven zonder met-
sELWERk  
Door ze op vloerdragers te plaatsen, bevinden 
de tegels zich meteen op de juiste hoogte, net 
als bij een terras op pijlers. Daardoor is het ter-
ras meteen perfect gestabiliseerd, waterdicht 
en solide, zodat alle mogelijke wensen in ver-
vulling kunnen gaan. 

VERsTELbARE VLOERDRAgERs 
VOOR TERRAssEN 
De Buzon-vloerdragers zijn regelbaar in de 
hoogte, wat de realisatie van verhoogde 
terrassen tot 1120 mm toelaat. Via tal van 
accessoires kunnen hellingen tot 5% en soms 
zelfs tot 10% gecorrigeerd worden. Ze maken 
het mogelijk om verschillende soorten ter-
rasbekledingen met diverse afmetingen te 
gebruiken

Het gamma Buzon-vloerdragers is opgedeeld 
in drie categorieën: PB, BC, DPH.

EEN WAAIER AAN 
mogelijkheden 
dankzij de Buzon®-
VLOERDRAgERs 
Het is niet altijd makkelijk om op een klassieke 
manier een terras aan te leggen. Uitzetting van 
de voegen, complexe waterafvoer, een foutie-
ve hellingsgraad… Al deze euvels brengen de 
duurzaamheid van het terras sterk in het ge-
drang. Vandaar dat installatie op vloerdragers 
zeer snel uitgroeide tot de nieuwe standaard, 
aangezien deze oplossing optimaal inspeelt op 
alle uitdagingen die zich in het verleden op de 
werf voordeden. 

Als regelrechte pionier in de sector wist Bu-
zon® de verwachtingen van de markt in te 
lossen en oplossingen en producten voor alle 
soorten projecten te ontwikkelen. Residentiële 
terrassen, terrassen op een plat dak, tuinaan-
leg, fonteinterrassen, podia, feesttenten, tech-
nische vloeren voor industriële toepassingen... 
Buzon® biedt oplossingen voor elke realisatie.


