
Daglicht verkopen 

BFLL oud-voorzitter Rinus Popeyus: "Kunststoffen hebben een volwaardige plek op de 

markt gekregen dankzij allerlei duurzame en vernieuwende toepassingen die passen 

binnen het Bouwbesluit." Ook kunststofproducten zoals lichtkoepels en lichtstraten zijn 

in toenemende mate in ontwerpen van (utiliteits)gebouwen terug te vinden. "Hoe dat 

komt? Daglichttoetreding is voor een goed leef- en werkklimaat simpelweg onontbeerlijk. 

Voetbalstadions, treinstations en winkelcentra, het is slechts een greep uit de 

toepassingen waarvoor lichtstralen en lichtkoepels worden ingezet. Wat meer poëtisch 

gezegd: de leden verkopen daglicht.  

De BFLL zélf verkoopt helemaal niets maar levert bijdragen aan de kwaliteitsverbetering 

van en in de lichtkoepel- en lichtstratenbranche. "We streven ernaar om de techniek 

verder te optimaliseren: wij vinden dat alle lichtkoepels en -straten aan een flink pakket 

van technische basiseisen moet voldoen. En die eisen liggen hoger dan gemiddeld. Zo 

dienen onze leden op z'n minst de capaciteit in huis te hebben om zelf sterkten te 

berekenen."  

Veiligheid  

Een ander initiatief waarin de BFLL zijn tanden heeft gezet, is de totstandkoming van 

een Arbohandboek voor de montage van lichtstraten, opgesteld in samenwerking met de 

Arbeidsinspectie. "Een belangrijk Arbo-onderdeel is 'veilig werken"', aldus de oud-

voorzitter. "Het nemen van veiligheidsmaatregelen is in onze branche geen overbodige 

luxe. Er wordt de ene keer op drie meter hoogte gewerkt en de andere keer op vijftien 

meter. Dan is het van levensbelang om gedegen aan dacht te besteden aan 

veiligheidsmiddelen en -maatregelen."  

"Het Arbohandboek van de BFLL was er eerder dan de huidige Arbowet", gaat Popeyus 

niet zonder trots door. "in ons handboek - dat logischerwijze overeenkomt met de 

Arbowet van nu- staat helder omschreven wie welke verantwoordelijkheid heeft: welke 

hebben wij als lichtstraat- en lichtkoepelfabrikanten? Waaraan moet een aannemer 

voldoen? Welke veiligheidsmiddelen zijn minimaal vereist?"  

10 jaar garantie  

"We zijn ambitieus genoeg om te streven naar een status die te vergelijken is met het 

algemeen bekende KOMO- keurmerk. We willen dat er over ons gepraat wordt, dat er 

wordt gezegd: 'contracteer een BFLL-fabrikant en je bent verzekerd van kwaliteit op alle 

gebied'."  

Om die wens te voeden beroept de BFLL zich op de eigen garantieverklaring. "Onze 

leden geven tien jaar garantie op waterdichtheid en fabricagefouten van hun producten. 

Dat betekent dat we ook streng zijn voor de toeleveranciers: de kunststofproducenten 

die aan BFLL-leden leveren moeten zich dus eveneens conformeren aan de van BFLL 

garantieverklaring. Alleen zo bereik je echte kwaliteit."  

De federatie 'van' Popeyus is hard bezig met een verdere opmars, niet alleen in 

Nederland maar ook in Europa. "We zijn nationaal én internationaal betrokken bij het 

ontwerp van voorschriften en normeringen. Zo onderhouden we in Nederland contacten 

met de Arbeidsinspectie en zijn we in Europa nauw betrokken bij onder meer de 

totstandkoming van eenduidige Europese brandvoorschriften. Daar móet gewoon een 

partij bij aanwezig zijn die vakkennis kan inbrengen. Niet ter promotie van de individuele 

producten of merken maar met het idealistische - en zeer zeker realistische - doel om de 

kwaliteit van kunststof lichtkoepels en lichtstraten verder te optimaliseren." 


