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inDUfed

IN † VOOR INDUSTRIE

DU † VOOR DUURZAAM

FED † VOOR FEDERATIE

Het Verbond van de Glasindustrie is op 1/1/2010 GSV sa-
mengegaan met GSV en FETRA met als doel een synergie
te creëren tussen de drie federaties, dankzij het samen-
smelten van competenties, infrastructuren en uitrustin-
gen in dezelfde lokalen : inDUfed was ontstaan.

SCOPE
De 3 federaties groeperen 132 leden, tellen momenteel
18 medewerkers en beschikken over meer dan 60 man-
daten in diverse organen en verenigingen.

www.vg i - f i v.be
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(p) provisional figures
(e) estimation

TURNOVER (Million €)

2011

2012

ADDED VALUE (Million €)

2011

2012

PRODUCTION (Million t)

2011

2012

EXPORT (Million €)

2011

2012

EMPLOYMENT

2011

2012

NUMBER OF MEMBERS

2011

2012

STEEL

9.300 (e)

8.100 (e)

1.250 (e)

1.100 (e)

8

7

6.300

5.700

14.197

13.319

13

12

GLASS

2.000 (e)

1.900 (e)

600 (e)

580 (e)

1,016

0,970

2.061

1.880

8.291

7.650

44

42

PAPER
CONVERTING

3.472

3.523 (p)

1095 (e)

1120 (e)

2.204 Million €

2.235 Million €  (e)

1.568

2.095 (p)

9.186 (e)

9.099 (p)

78

78

TOTAL

14.772

13.523

2.945

2.800

-

-

9.330

9.095

31.674

30.068

135

132



VGI  |  Activiteitenverslag 2012  |   P. 5

The Federation of Glass, Steel & Transformation of Paper Industries
TRANSVERSAL ORGANIGRAM 31/12/2012

ORGANIGRAM inDUfed

ENERGY & ENVIRONMENT

Luc BRAET

Emilie BUTAYE
Willem van VEEN

ADMINISTRATION

Kristel BIJNENS

Anne-Sophie CARTON
Linda TIEBOUT

Christine ETIENNE

ECONOMICS

Claire EELENS

Pascale DESTREBECQ
Frédéric NELLENS
Yvan SOUMOY
Serge HAVAUX

Albert HAMAIDE
Luc DUMONT

EXTERNAL RELATIONS

Guy de CLIPPELE
SOCIAL RELATIONS

Lieve VANLIERDE

ECONOMY,
ENVIRONMENT & ENERGY

Robert W. JOOS

SOCIAL RELATIONS & SAFETY

Lieve VANLIERDE

Yves JACOBS
David ROZENBLUM

Françoise BOUCHER
Cora DE GREEF
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INTERNE
ORGANISATIE

VAN HET VGI
RAAD VAN BESTUUR

tot 31/12/2012

VOORZITTER

ONDERVOORZITTER

VGI - FIV

R. ENGELEN
Technisch Directeur

EMGO N.V.
Balendijk 161
3920 LOMMEL

G. LE GAVRIAN
Algemeen Directeur

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX S.A.
Rue des Glaces nationales 169

5060 SAMBREVILLE

LEDEN

G. de CLIPPELE
Algemeen Directeur

V.G.I. vzw
Pleinlaan 5

1050 BRUSSEL

A. COPPENS
Algemeen Directeur

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
Industrielaan 129
1070 BRUSSEL

D. BOECKX
Gedelegeerd Bestuurder

AGC GEDOPT
Vosveld 26

2110 WIJNEGEM

F. DEKNUDT
Gedelegeerd Bestuurder

SPIEGELFABRIEK DEKNUDT N.V.
Kasteelstraat 10
8540 DEERLIJK

P. GERARD
Vice-Président

Manufacturing & Research
PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V.

Lasne Business Park
chaussée de Louvain 431, Building F

1380 LASNE

M. BOUCKAERT
Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

SOLIVER N.V.
Groenenherderstraat 18

8800 ROESELARE

L. BUSTIN
Manager Visé

KNAUF INSULATION S.A.
Rue de Maestricht 95

4600 VISE

E. HAZARD
Vice-Président -  Public Affairs

and Risk Management

AGC GLASS EUROPE
chaussée de La Hulpe 166

1170 BRUXELLES

B. MARCHAND
Vice-Président

SRIW
Avenue Destenay 13

4000 LIEGE

A. MARQUES
Administrateur délégué

SAINT-GOBAIN SEKURIT BENELUX S.A.
Rue des Glaces nationales 169

5060 SAMBREVILLE

J-M. MEUNIER
Vice-Président

AGC GLASS EUROPE
chaussée de La Hulpe 166

1170 BRUXELLES

F. MEYVAERT
C.E.O.

MEYVAERT GLAS N.V.
Dok Noord 3
9000 GENT

L. PIRAUX
C.E.O.

3B-THE FIBREGLASS COMPANY
Route de Maestricht

4651 BATTICE

F. SYMOENS
Algemeen Directeur

POLYPANE N.V. Glasindustrie
Nederlandstraat 5

9140 TEMSE

P. VAN RHEDE
VAN DER KLOOT

Vice-Voorzitter HR & Communication
AGC GLASS EUROPE

Terhulpsesteenweg 166
1170 BRUSSEL

V E R B O N D  V A N  D E  G L A S I N D U S T R I E
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V E R B O N D  V A N  D E  G L A S I N D U S T R I E

ONDERVOORZITTER

ROBERT ENGELEN

ECONOMISCH-JURIDISCH
DEPARTEMENT

CLAIRE EELENS

WERKGROEP VEILIGHEID
EN LEEFMILIEU

JAN MANGELSCHOTS

WERKGROEP HR

FILIP VERRIEST

WERKGROEP
BEROEPSBELANGEN

FRANKY SYMOENS

Commissie
Leefmilieu & Energie

Commissie
Publicaties

Commissie
Economie

Commissie
Glass Award

MILIEU-TECHNISCH
DEPARTEMENT

EMILIE BUTAYE
LUC DUMONT

SOCIAAL
DEPARTEMENT

YVES JACOBS

Commissie Sociale
Aangelegenheden

Werkgroep Vorming

RAAD VAN BESTUUR

VOORZITTER

GUILLAUME LE GAVRIAN

ALGEMEEN DIRECTEUR

GUY de CLIPPELE

UITVOEREND COMITE ISOLERENDE BEGLAZING

DICK BOECKX - VOORZITER

VERTALING EN
DOCUMENTATIE

LINDA TIEBOUT

SECRETARIAAT

ANNE-SOPHIE CARTON

Commissie
Duurzaam Bouwen

Commissie
HR/akoestisch Glas
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VERTEGENWOORDIGING

VAN DE

GLASORGANISATIES

Het V.G.I. is lid van het Uitvoerend Comité
van Glass Alliance Europe.

EUROPESE GLASORGANISATIES

GLASS FOR
EUROPE
VLAKGLAS

GLASS FIBRE
EUROPE
VEZELS

EDG
HUISHOUDGLAS

ESGA
TECHNISCH

GLAS

FEVE
HOLGLAS

GLASS ALLIANCE EUROPE

13 NATIONALE
FEDERATIES

EUROPESE GLASFABRIKANTEN



HET JAAR 2012
DE SECTOR BLIJFT ZICH

WEREN OM ZIJN TOEKOMST

VEILIG TE STELLEN,

ONDANKS EEN NOG STEEDS

SOMBERE CONJUNCTUUR

Het is bekend dat de automobielsector en de bouwsector
de twee grootste klanten van de glasindustrie zijn en precies
deze twee sectoren werden zwaar getroffen door de crisis.
De lange winter heeft de bouwvakkers bovendien veel lan-
ger weggehouden van de bouwterreinen dan het gemid-
delde van de vorige 20 jaren.

De conjunctuurcurve van de sector opgesteld door de
BNB daalde in februari 2009 tot -60 en steeg in 2010 en 2011
opnieuw, weliswaar in een zaagtandpatroon. Maar sinds
eind 2011 is de curve weer sterk naar beneden gedoken en
haalt ze nog slechts waarden rond -40.

www.vg i - f i v.be
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Conjunctuurscurve
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De Belgische glasexport, die een groter volume uitvoert
dan zijn eigen productie en van levensbelang is voor de
sector, heeft bijzonder hard geleden onder de crisis. De
export daalde met 21% in 2009. In de loop van de laatste
50 jaar heeft de sector nooit een dergelijke drastische da-
ling gekend. De achteruitgang in 2009 (-21%) was zelfs
groter dan tijdens de petroleumcrisis (-15% in 1975). In
2011 deed er zich een lichte heropleving voor, maar de
resultaten voor 2012 wijzen op een daling met bijna 9%.
Hierdoor valt men ongeveer terug tot op het niveau van
2009.

Het volume van de Belgische glasproductie blijft erg
laag. Sinds het einde van de jaren zestig had de sector
nooit minder dan één miljoen ton geproduceerd (histo-
risch maximum: 1.631.000 ton in 1998). Men was dus te-
ruggevallen op het niveau van het midden van de jaren
zestig. In vergelijking met 2009 is het niveau in 2010 licht-
jes gestegen, maar het is in 2011 met ongeveer 8% terug-
gevallen en in 2012 met iets minder dan 5%. 
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Hoewel de toestand in de glasnijverheid verre van roos-
kleurig is, kan men zich alleen maar verheugen over de
mooie prestaties van het holglas tijdens het boekjaar
2012 (+ 17,83% t.o.v. 2011). De sector van de “andere pro-
ducten” (textielglasvezels, glaswol voor isolatie, multicel-
lulair glas, glazen buizen, enz.) daalde met 4,70% t.o.v.
2011 en het vlakglas met bijna 9%.

Export, Import en saldo
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De glassector blijft op deze manier uitstekende produc-
ten opleveren, met een steeds hogere toegevoegde
waarde en technologische inhoud. Dan hebben we het
nog niet eens over de talrijke toepassingen die het mate-
riaal biedt voor isolatie, transportvoertuigen, decoratie en
interieurinrichting van gebouwen, alsook verpakking van
voedingswaren, farmaceutica of parfumerie … om maar
deze te noemen.

De fabricageprocedés worden ook steeds milieuvriende-
lijker (lagere uitstoot van CO2, stof en toxische stoffen).
De glasproducten halen steeds hogere prestaties en ver-
beteren op die manier ons comfort, onze veiligheid en
onze omgeving en ze dragen ertoe bij om alle plaatsen
waar wij leven te verfraaien.

In deze context die niet verbetert, daalde de tewerkstel-
ling in 2012 opnieuw. De definitieve cijfers zijn nog niet
bekend, maar het totaal zou niet meer dan 8.200 perso-
nen bedragen. De sector zal dus meer dan 3.300 arbeids-
plaatsen verloren hebben sinds 2000.

Deze context verhindert niet dat onze sector zich blijft
weren om zijn toekomst veilig te stellen. Uit de enquête
van de Nationale Bank in de herfst van 2012 blijkt dat er
evenveel bedrijven zijn die vermelden dat zij investeren
om nieuwe technieken en/of technologieën te introdu-
ceren als om lagere productiekosten te bereiken. De in-
vesteringen inzake milieubescherming blijven ook
aanzienlijk.

De onderzoekers in de sector blijven nieuwe toepassin-
gen ontdekken voor een materiaal dat een vrijwel onbe-
perkt aantal mogelijkheden lijkt te bieden.

Vlakglas
Holglas
Andere producten  %
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KERNCIJFERS VAN DE SECTOR

V E R B O N D  V A N  D E  G L A S I N D U S T R I E

                                                              2009            2010            2011            2012

Productie (1.000 t)
                                     992              1.104            1.016              969 -4,63

Totale export (x 106€)
                            1.873            1.999            2.061            1.881 -8,73

Totale import (x 106€)
                            1.233            1.395            1.462            1.421 -2,80

Aantal arbeiders (RSZ 30/6)
                  6.358            6.115            6.100            5.800 -4,92

+%
12/11

NB : cursief gedrukte cijfers = schatting VGI



MARKANTE
REALISATIES VAN DE

DEPARTEMENTEN
DEPARTEMENT

ENERGIE EN MILIEU

DE VRIJwILLIGE AKKOORDEN VAN DE
SECTOR IN BELGIë

In wallonië:
“Accord de Branche” van de 1ste generatie
De resultaten van de reporting van 2011, opgesteld in 2012,
wijzen op een lichte heropleving van de sector. De produc-
tievolumes komen opnieuw op het niveau van 2002-2003.
De index van de energie-efficiëntie (IEE) en die voor de uit-
stoot van broeikasgassen (IGES) staan respectievelijk op
82,4% en 81%. Deze overschrijden de doelstellingen van het
jaar 2012 met respectievelijk 6,4 en 8,1% ondanks de ongun-
stige economische conjunctuur.

« Accord de Branche » van 2de generatie 
Het jaar 2012 werd besteed aan de onderhandelingen met
vertegenwoordigers van de kabinetten van de ministers
Nollet en Henry. Een overeenkomst werd opgesteld en deze
tekst werd aan de Waalse regering in 1ste lezing voorgelegd
in september en in 2de lezing in december.

Om te garanderen dat de bedrijven de tegenprestaties van
het huidige overeenkomst blijven behouden, werd op 18 de-
cember 2012 een addendum ondertekend die het oorspron-
kelijke akkoord verlengt tot uiterlijk 31 december 2013. Het

VGI  |  Activiteitenverslag 2012  |   P. 15
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kantie werden de twee EBO voor respectievelijk ETS- en
niet-ETS-bedrijven, in overleg met de industriële sectoren,
uitgewerkt en aan de politici voorgelegd. Deze overeen-
komsten werden door de Vlaamse regering in oktober in
1ste lezing behandeld en in december in 2ste lezing.

Aangezien dat het benchmarking convenant op 31 de-
cember 2013 eindigt, ondertekenden de deelnemende
bedrijven een addendum dat het huidig convenant ver-
lengt tot uiterlijk 31 december 2014. De nieuwe EBO zul-
len beginnen te lopen wanneer de Europese Commissie
ermee instemt om een verlaging van de accijnzen op
energie toe te kennen.

Milieubeleidsovereenkomst NOx
Het VGI ondertekende in 2009 een overeenkomst met
het Vlaams gewest betreffende de NOx-uitstoot van de
Vlaamse glasproducenten.

In 2011 stootte de glassector ongeveer 29% minder uit
dan het plafond dat voor dat jaar in zijn sectoraal plan
was bepaald. Deze daling is het resultaat van de invoering
van de eerste voorziene maatregelen. Er wordt echter een
sterke daling van de uitstoot in 2013 verwacht, wanneer
alle voorziene maatregelen van het plan zullen worden
uitgevoerd.

DE EUROPESE RICHTLIJNEN

Emission Trading System (EU ETS) 2013 - 2020
Op 8 maart 2012 bepaalde een besluit van de Waalse
Regering de voorlopige toewijzing van emissierechten
voor elke betrokken installatie in Wallonië. In Vlaanderen

“accord de branche” van de eerste generatie zal eindigen
wanneer de Europese Commissie ermee instemt om een
verlaging van de accijnzen op energie als voordeel toe te
kennen.

In Vlaanderen:
Audit- en benchmarkingconvenant
Het herstel van de industriële sector en de resultaten van
de genomen maatregelen voor energie-efficiëntie hadden
in 2011 tot gevolg dat het energieverbruik van alle onder-
nemingen die een akkoord van het type “benchmark”
hadden gesloten 13,8 Petajoule lager lag dan de wereld-
top, die in vergelijking met 2002 zelf reeds met 41 PJ was
gedaald. Dankzij de maatregelen voor energie-efficiëntie
kon in 2011 de uitstoot van 3,54 Mton CO2 worden ver-
meden. 

Uit de jaarlijkse evaluatie van het auditconvenant blijkt
dat het primaire energieverbruik bij een identiek produc-
tievolume met 2,2% is gedaald in vergelijking met het re-
ferentiejaar 2005.

De E.P.I. (Energieprestatie-index) blijft gunstig evolueren
met een verlaging van het specifieke energieverbruik met
ongeveer 9,5% t.o.v. het referentiejaar 2005. Deze daling
toont aan dat de genomen energiebesparende maatrege-
len hun vruchten afwerpen. Het primaire energieverbruik
van de ondernemingen uit de groep “diversen” – met o.a.
het glas – daalde met 5% in vergelijking met 2010. De E.P.I-
index dook met 99,71% opnieuw onder de kaap van 100%.

Een nieuw energiebeleidsovereenkomst (EBO)
In 2012 werd Luc Peeters, directeur van het VEA, als on-
derhandelaar aangesteld om de onderhandelingen over
de nieuwe overeenkomsten te voeren. Na de zomerva-
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werd een ministerieel besluit gepubliceerd voor elke in-
stallatie die onder het ETS 2013-2020 valt. Tegelijkertijd
voltooide de Europese Commissie de beslissing betref-
fende de sectoren die in aanmerking komen voor staats-
steun voor indirecte koolstofkosten. Ondanks diverse
lobbyacties op nationaal en Europees niveau werd het
glas niet erkend als sector die in aanmerking komt. 

Om de uitwerking van de derde fase van het ETS mogelijk
te maken, moesten de bedrijven hun monitoringplan
voor de periode 2013-2020 opstellen. Het VGI organi-
seerde in dit kader een ontmoeting tussen de bedrijfslei-
ders en het AwAC om vragen te beantwoorden.

Door de economische crisis en het overaanbod aan CO2-
quota op de markt is de prijs van de ton CO2 ingestort.
Toch is dit resultaat het logisch gevolg van de werking
van een markt die steunt op vraag en aanbod.

Om de CO2-prijs artificieel te verhogen wil de Europese
Commissie verscheidene maatregelen nemen (backloa-
ding en/of set-aside). De alliantie van energie-intensieve
sectoren, waartoe ook de glassector behoort, verzet zich
krachtig tegen elke wijziging van het marktmechanisme
van het ETS.

Industrial Emission Directive (IED)
Op 8 maart 2012 publiceerde de Europese Commissie de
nieuwe BREF voor de glassector. Bij dit document hoor-
den BBT (beste beschikbare technieken) die voortaan als
referentiewaarden voor de milieuvergunningen gelden. Na
omzetting van deze richtlijn in het regionaal recht dienen
de nieuwe bedrijven vanaf 7 januari 2014 in orde te zijn
met de BBT en de bestaande bedrijven binnen 4 jaar na
publicatie. De glassector dient bijgevolg vanaf maart 2016
in orde te zijn met de BBT.

In Wallonië wijzigt de omzetting van de IED-richtlijn 3
wetteksten : het decreet over de milieuvergunning, het
decreet betreffende het bodembeheer en Boek I van het
Milieuwetboek. Het struikelblok voor onze sector is het
verband tussen het bodemonderzoek dat door de IED-
richtlijn wordt opgelegd en het oriënterend bodemon-
derzoek dat erkend wordt in het kader van het
bodemdecreet. 

In Vlaanderen gebeurt de omzetting van de richtlijn door
wijzigingen aan verscheidene artikels van VLAREM I en II.

Food contact – Richtlijn keramische voorwerpen
De herziening van richtlijn 84/500/EEG betreffende kera-
mische voorwerpen roept vragen op in de glassector. Bij
gebrek aan een wetgeving inzake food contact voor glas-
producten, past de sector vrijwillig de voorschriften van
deze richtlijn toe.
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De Europese Commissie kondigde enerzijds een drasti-
sche verlaging van de migratiedrempels voor cadmium
(60 keer lager) en lood (400 keer lager) aan en breidde an-
derzijds de toepassing van deze richtlijn tot de glassector
uit. Glass Alliance Europe had talrijke ontmoetingen met
Europese vertegenwoordigers om ze bewust te maken
van de impact hiervan op de glassector. 

ENERGIE IN BELGIë

Het VGI in de schoot van Febeliec
Het VGI is lid van Febeliec, de federatie die de verbruikers
van elektriciteit en gas groepeert. Het VGI neemt deel aan
de maandelijkse werkgroepen van Febeliec waarin de gas-
en elektriciteitsmarkt en de hernieuwbare energiebronnen
besproken worden. Voor meer specifieke thema’s werden
er ad hoc werkgroepen opgericht. In deze WG’en werden
o.a. de volgende thema’s besproken: de problematiek van
de gesloten distributiesystemen en de impact op de be-
drijven van de omzetting van het 3e energiepakket, de
meerkosten op elektriciteit en gas. Het VGI is actief in de
schoot van het competentiecentrum van Febeliec en is
onder andere verantwoordelijk voor de opstelling van een
position paper betreffende de meerkosten op elektrici-
teit.

Enquête over de energieprijzen
Voor het 8ste opeenvolgende jaar hielden de federaties es-
senscia, Fevia, FIV, Cobelpa, Fetra, Agoria en Fedustria een
enquête over de energieprijzen. Deze enquête leverde niet
minder dan 350 geldige antwoorden op. Met deze en-
quête wil men het gebrek aan transparantie in de ener-
gieprijzen verminderen en de ondernemingen een
leidraad bieden wanneer zij onderhandelen over hun con-

tracten. De deelnemende ondernemingen krijgen als te-
genprestatie een gedetailleerde analyse van de gas- en
elektriciteitsprijzen. De meerderheid van de VGI-leden
nam deel aan de enquête 2012.

Elia-toeslag op de elektriciteitsfactuur
In Wallonië bepaalt het mechanisme van de groene-
stroom certificaten (GSC) dat de bezitter van deze certi-
ficaten ze kan verkopen, hetzij tegen marktprijs, hetzij aan
Elia tegen een vast tarief van 65€/GSC. Om de kosten van
deze verplichting van openbare dienstverlening te dekken,
rekent Elia ze aan in zijn tarieven. Op 1 januari 2012 be-
droeg dit tarief  1,18€/MWh. Maar in de loop van 2012 is
het aantal certificaten dat Elia moest terugkopen expo-
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Binnen de WG “vlakglas bouw” werden de werkzaamhe-
den voortgezet om probleemgebieden te identificeren:
plaats van de inzamelpunten en inzameling van het glas
met of zonder kader.

Binnen de WG “vlakglas auto” werd een consultant door
OVAM belast met een evaluatie van de technische en
economische impacten van de demontage van het glas
vóór of na het shredden van afgedankte auto’s. De keuze
van de methode is voor ons onherroepelijk want glasre-
cyclagebedrijven kunnen glas niet recupereren na de
shredding. Als aanvulling hierop evalueert het VITO de
milieu-impacten van de technieken voor glasrecuperatie
en –recyclage.

Food contact – FAVV
Op Belgisch niveau besliste het FAVV (Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) dat
de sector van de voedselverpakking vanaf 2012 een bij-
drage aan het agentschap moet betalen. Bij gebrek aan
een wettelijk kader en referentiedocumenten vonden ver-
scheidene vergaderingen met FAVV-verantwoordelijken
plaats, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Fetra,
Agoria en Federplast. 

nentieel gestegen en was het tarief niet langer kostendek-
kend. Het tarief werd daarom een eerste keer op 1 okto-
ber verhoogd tot 5,9445€ /MWh en op 1 januari 2013
opnieuw tot 13,81€ /MWh. Dit tarief wordt lineair en zon-
der plafond aan alle op het distributienet aangesloten ver-
bruikers doorgerekend.

Als reactie op deze tariefverhogingen werden door alle
industriële sectoren via de UWE talrijke acties gevoerd
(brieven, ontmoetingen, persartikels, …) om het concur-
rentievermogen van onze bedrijven te verdedigen. Op 7
februari 2013 besloot de Waalse regering om aan de in-
dustriëlen kortingpercentages op de Elia-toeslag toe te
staan. Deze percentages stijgen naargelang van de ver-
bruiksschijf voor bedrijven die een “accord de branche”
hebben gesloten. Momenteel wachten wij nog steeds op
de dringende uitvoering van deze beslissing.

MILIEUTHEMA’S

Vlakglasrecyclage
Nadat de werkgroep vlakglasrecyclage in 2010 binnen
OVAM werd opgericht, is hij blijven groeien. Midden 2011
werd de werkgroep in twee gesplitst om een onderscheid
te maken tussen vlakglas afkomstig van de bouwsector
en vlakglas afkomstig van de autosector.
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TECHNISCHE PUBLICATIES

De tabel van de Ug-waarden van beglazingen (in 2011 uit-
gebreid met de zontoetredingsfactor en de lichttransmissie)
werd in 2012 twee keer geactualiseerd.

Deze lijst is nog steeds hét Belgische referentiedocument en
de meest geraadpleegde publicatie van het Verbond.

Omdat het zo belangrijk is, staat dit document goed zicht-
baar en gemakkelijk toegankelijk op de homepage van de
nieuwe website vgi-fiv.be. Het heet voortaan “Belgische be-
glazingen | Ug-, g-, TL-waarden” en voor 2013 is een meer
ergonomische bladschikking gepland.

PROMOTIONELE PUBLICATIES

Het VGI publiceerde in oktober een nieuwe brochure : “Een
andere kijk op beglazingen en hun functies”. Ze bespreekt
in een heldere en duidelijke stijl zowel isolatie als natuurlijk
licht, comfort, regelgevingen, financiële steunen, enz.

De brochure is beschikbaar op papier en kan worden ge-
download op de nieuwe website van het Verbond: vgi-fiv.be
| Het glas > Isolerende beglazing.

TECHNISCH  DEPARTEMENT

www.vg i - f i v.be
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met het Vlaams Energieagentschap gaf het Verbond er
een overzicht van de marktsituatie.

Op 14 mei organiseerde het VGI een studiedag over iso-
latieproducten op basis van glas : glaswol en cellulair glas.
De bezoekers – adviseurs van de Waalse ‘Guichets de
l’Energie’ en verscheidene agenten van het BIM – kregen
ook de kans om de site van Pittsburgh Corning Europe
te bezoeken.

Het VGI nam ook als spreker deel aan de informatiever-
gadering “Oververhitting van gebouwen” die de
Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad op 23 oktober or-
ganiseerde. Het thema van de presentatie was “Energie-
efficiënte beglazing om de oververhitting van gebouwen
te vermijden en energie te besparen”.

NIEUwE wEBSITE VGI-FIV.BE

De website van het Verbond werd volledig herwerkt.
Sinds eind november staat hij online. 

De belangrijkste doelstellingen van de website zijn pro-
motie van de glassector en de glasproducten en terbe-
schikkingstelling van sociaal-economische en technische
sectorinformatie ter referentie.

De website is afgestemd op drie belangrijke doelgroepen:
beslissingnemers in brede zin (politici, ambtenaren, sociale
partners, adviseurs, de academische wereld…), vaklui die
glasproducten gebruiken (ingenieurs, architecten, glazen-
makers, HORECA, designers, …) en de huidige en poten-
tiële leden van het VGI.

Deze promotionele brochure voor vaklui – adviseurs, ar-
chitecten, schrijnwerkers… - heeft veel succes. In 2013
krijgt ze het gezelschap van een tweede publicatie over
de duurzaamheid van glasproducten in alle subsectoren.
De hele levenscyclus van glas wordt erin besproken, van
grondstoffen tot recyclage, alsook de productie en de tal-
rijke toepassingen van dit materiaal. De brochure heeft
ook tot doel om levenscyclusanalyses te promoten.

SEMINARIES

Naast de veelvuldige en regelmatige formele en informele
contacten voor de promotie van glasproducten en de in-
formatie van beslissingsnemers, vaklui, adviseurs, univer-
siteiten, pers, particulieren…, heeft het VGI aan
verschillende seminaries deelgenomen als spreker.

In het kader van de BMP werd op 21 maart een seminarie
georganiseerd voor studenten Ingenieur-Architect en
Architect van de UMons. Het Verbond gaf er een lezing
over de duurzaamheid van glas.

Het VGI had ook een
stand op de beurs over
de levenscyclus van ge-
bouwen die op 18 april
door de cluster CAP
2020 aan de UMons
werd georganiseerd.

Het WTCB organi-
seerde op 7 mei een

tweede workshop over de renovatie van bestaande
ramen na het succes van de eerste editie in 2011. Samen
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pervlakte ervan geen goede oplossing is; grote beglaasde
oppervlakken zijn gunstig voor het bioklimatische design.
Ten tweede: een duidelijker beeld krijgen van de keuze
en impact van beglazingen (geen oververhitting dankzij
zonwerende beglazing, de invloed van de lichttransmissie
op het gebruik van kunstlicht…).

De studie werd voorgesteld tijdens het XIIIde Congres van
Vlakglasverwerkers in oktober. De conclusies van de stu-
die worden in 2013 verwacht.

wERKzAAMHEDEN VAN DE wERKGROE-
PEN “HR” EN “DUURzAAM BOUwEN”

De werkgroepen “HR” en “Duurzaam bouwen” vergader-
den drie keer in 2012.

De volgende dossiers van de werkgroep “HR” eisten de
meeste aandacht op : het standpunt van het Verbond
aangaande het beleid van steun voor isolerende begla-
zing, de gevolgen van de regelgevingen betreffende de
energieprestaties van gebouwen (EPB), het sectoroverleg
met het VEA, het organiseren van seminaries en confe-
renties, het opstellen van de brochure “Een andere kijk op
beglazingen en hun functies”, de opvolging van de VGI-
studie Beglazingen 2020…

Wat de werkgroep “Duurzaam bouwen” betreft : opvol-
ging van de dossiers over de levenscyclusanalyses en mi-
lieulabels, de implicaties van de reglementeringen op de
energieprestaties van gebouwen (EPB), de vlakglasrecy-
clage, de evolutie van het BENOR-dossier, de Allianties
Werkgelegenheid-Leefmilieu, de nieuwe Europese richtlijn
over energie-efficiëntie, het ontwerp van koninklijk besluit
over de emissies van bouwproducten, de voorbereiding
van de studiedag over glasisolatieproducten…

De website legt in zijn thema’s de nadruk op glas als licht-
en warmtegevend, elegant en edel materiaal en op het
belang van innovatie en duurzaamheid voor de glassector
die geschiedenis, traditie en moderniteit in zich verenigt.
De site brengt ook hulde aan de mannen en vrouwen die
de Belgische glasindustrie elke dag leven schenken.

De structuur van de website combineert gebruiksvrien-
delijkheid en duidelijkheid : de uitgebreide informatie is
eenvoudig toegankelijk. De belangrijkste hoofdstukken
gaan over het Verbond, de sector, het glas, milieu en ener-
gie, sociale aangelegenheden, economie en een biblio-
theek met publicaties. Er werd ook een interactieve
catalogus van de leden van het VGI ontwikkeld.

VGI-STUDIE BEGLAzINGEN 2020

Het VGI heeft een wetenschappelijke studie besteld over
de impact van beglazingen op basis van hun type en op-
pervlakte in nieuwe woongebouwen tegen 2020. De stu-
die, die door het Vito en het onderzoekscentrum
“Architecture et Climat” van de UCL wordt uitgevoerd,
volgt een systemische aanpak: thermische isolatie, natuur-
lijk licht, oververhittingsrisico’s en comfort worden gea-
nalyseerd.

De studie heeft twee belangrijke doelstellingen: Ten eerste:
aantonen dat beglaasde oppervlakken essentieel zijn voor
een prestatievolle architectuur en dat een kleinere op-
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GEwESTELIJKE PROGRAMMA’S VOOR
ONDERSTEUNING VAN DE ENERGIE-
EFFICIëNTIE VAN GEBOUwEN

Door zijn nauwe contacten met verscheidene ministeriële
kabinetten, het VEA, het BIM, de universiteiten… kon het
VGI vaak advies geven aan de beslissingnemers bij de uit-
werking van programma’s voor ondersteuning van de
energie-efficiëntie van gebouwen.

Tot de nieuwigheden van 2012 behoren de oprichting van
een Vlaamse renovatiepremie (tot 40% van het factuur-
bedrag voor de renovatie van vensters), verdrievoudiging
van de premie voor dubbele beglazing in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (tot 130 €/m² beglazing) ende
oprichting van Ecopack in Wallonië (lening met 0% en
verhoging van de premies bij gelijktijdige uitvoering van
meerdere werken voor energie-efficiëntie).

De glassector ondersteunt sterk deze initiatieven die
daadwerkelijk prioriteit verlenen aan de vervanging van
beglazingen en de isolatie van gebouwen. Maar men mag
niet uit het oog verliezen dat de meeste van deze maa-
tregelen van de Gewesten volgen op de opheffing, in
2011, van de federale fiscale stimuli ter ondersteuning van
energiebesparingen in gebouwen. Deze radicale beslissing,
zonder overleg, had zeker invloed op de conjunctuurvers-
lechtering in de bouwsector.

Het VGI blijft pleiten voor een coherente en gestructu-
reerde langetermijnplanning van de diverse steunmaatre-
gelen. Bovendien is duidelijke communicatie door de
overheden noodzakelijk.

De sector betreurt ook dat in 2012 de Vlaamse steun voor
de vervanging van verouderde dubbele beglazing door

ALLIANTIES wERKGELEGENHEID-
LEEFMILIEU

Eerste As, Duurzaam Bouwen, van de Brusselse Alliantie
Werkgelegenheid-Leefmilieu, omvat een tiental acties die
de glassector betreffen en waaraan het VGI deelneemt.
Deze as, die door de partners in 2011 werd ondertekend,
evolueert in het tempo van zijn diverse acties.

De derde As, Grond- en Afvalstoffen, van de Brusselse
Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu werd in november
2012 gelanceerd. Het VGI neemt eraan deel.

Het meerjarenplan van de eerste Waalse Alliantie
Werkgelegenheid-Leefmilieu werd op 8 februari door het
VGI ondertekend in aanwezigheid van de Minister-
President van het Waalse Gewest, Rudy Demotte, en van
de Ministers-Vice-Presidenten Jean-Marc Nollet, André
Antoine en Jean-Claude Marcourt. Het Verbond ging via
een sectorale overeenkomst de verbintenis aan om de
Alliantie, die een onderdeel is van het Marshallplan 2.Vert,
te ondersteunen en te promoten. Het VGI is vooral actief
inzake projecten voor hergebruik en recyclage van bouw-
materialen en inzake de opleiding van nieuwe
“Ecopasseurs”. Voor deze laatsten werd op 26 oktober een
eerste rondetafel georganiseerd. Het Verbond beant-
woordde er hun technische en sociaal-economische vra-
gen en de nieuwe brochure “Een andere kijk op
beglazingen en hun functies” werd er succesvol verspreid. 

Door deze verbintenissen herbevestigt het Verbond de
bijdrage van de glassector aan de invoering van een duur-
zame Belgische economie.
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dubbele HR-beglazing werd afgeschaft. De afschaffing van
deze maatregel, waarvan de doeltreffendheid niet meer
moet bewezen worden, gaat in tegen de prioriteiten van
het Vlaams Energierenovatieprogramma. Bovendien blijft
het VGI de niet gefundeerde, ideologische en duidelijk ar-
bitraire discriminatie aanklagen tussen klassieke en zoge-
heten “natuurlijke” isolatiematerialen in het Brussels
Hoofdstedelijk en Waalse Gewest, en dit ondanks diverse
bestaande wetenschappelijke studies. Anderzijds betreurt
het Verbond dat er geen steun wordt verleend voor zon-
werende beglazingen, ondanks hun doeltreffendheid voor
het beperken van het risico op oververhitting.

Tot slot pleit het VGI voor een harmonisatie van de re-
gionale regelgevingen, een vereenvoudiging van de admi-
nistratieve procedures en de beste betalingstermijnen.

LABELING EN LEVENSCyCLUSANALySES

Het VGI volgde in 2012 de diverse dossiers over de levens-
cyclusanalyses (LCA) en de labeling van gebouwen van
nabij op.

Deze dossiers betroffen onder andere de voorbereiding
van een koninklijk besluit houdende de minimumvereis-
ten voor de milieuboodschappen van bouwproducten,
de voortzetting van de studie “Bepalingsmethode
Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwele -
menten” onder leiding van OVAM en de ontwikkeling
van een Belgisch referentiekader REF-B voor labeling/cer-
tificatie van de duurzaamheid van gebouwen.

Het VGI is aandachtig voor deze cruciale thema’s en steunt
voluit hun positieve impact, terwijl het vastberaden pro-

testeert tegen de negatieve aspecten en ideologische aan-
pak ervan. Deze dossiers worden in 2013 voortgezet.

NORMALISATIEwERKzAAMHEDEN

Hoewel de werkzaamheden van werkgroep 8 van de CEN
TC 88 “ermal Insulation made of Cellular Glass” (waar-
van het VGI het internationale secretariaat waarneemt)
worden voortgezet, was er in 2012 geen plenaire verga-
dering.

Het VGI organiseerde als sectorale operator op 22 novem-
ber in zijn kantoren de zevende plenaire vergadering van
de normalisatiecommissie NBN E129 “Glass in Buildings”.
In 2012 werd er ook een werkgroep NBN E129 WG1
“Berekening van de glasdikten” opgericht om twee ont-
werpen van Belgische norm inzake de berekening van be-
glazingen uit te werken: prNBN S 23 002-2 en prNBN S
23 002-3. Eind 2012 werd bovendien een nieuw elektro-
nisch platform “NBN Livelink” geïnstalleerd.

Op 4 december werd een plenaire vergadering georgani-
seerd van CEN TC 129 “Glass in Buildings”, waarvan het
VGI het Europese secretariaat waarneemt.

LICENTIE VAN HET BENOR-MERK

De voorbereidende onderhandelingen voor het verlenen
van de licentie van het BENOR-merk door het NBN aan
een VZW die openstaat voor alle actoren en alle sectoren
werden in 2012 afgesloten. De oprichting van de VZW
BENOR vond plaats op 26 november. Het VGI is erin ver-
tegenwoordigd via de BMP.
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SOCIAAL DEPARTEMENT 
Situatie eind januari 2013

A. HET SOCIAAL OVERLEG

Het interprofessioneel overleg
De Groep van 10 vergaderde vanaf september om te probe-
ren een interprofessioneel akkoord te sluiten. Maar de sociale
partners zijn in een patstelling beland. Uitgaande van deze
mislukking heeft de regering een aantal aankondigingen ge-
daan om het concurrentievermogen van de Belgische bedrij-
ven te verbeteren en de economie van het land er weer
bovenop te helpen.

De belangrijkste dergelijke aankondiging is het feit dat de
lonen van de werknemers van de privésector niet meer zou-
den mogen stijgen dan de conventionele indexering en de
bestaande loonschaalverhogingen, dus zonder enige extra
marge. Dit is een absolute en verplichte loonnorm voor de
jaren 2013 en 2014.

De regering vraagt de sociale partners bovendien om zich
over een bepaalde punten uit te spreken. Het betreft de wel-
zijnsaanpassing van de sociale uitkeringen, het minimum-
loon en het jongerenloon, de verlaging van de
werkgeverslasten, de modernisering van de arbeid, de toe-
nadering tussen de statuten en de eventuele verlenging van
bestaande systemen (innovatiepremies, risicogroepen, …),

www.vg i - f i v.be
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De sociale partners stelden een alternatieve maatregel
voor, zonder de doelstelling van de regering los te laten.
Door CAO nr. 104 in te voeren en de datum van inwer-
kingtreding op 1 januari 2013 te bepalen, gaven zij de be-
drijven een beetje respijt.

Paritair Comité 115
Op verzoek van de vakbondsorganisaties die een sectorale
CAO wilden voor de niet-geconventioneerde ondernemin-
gen van de aanvullende subsector van de glasindustrie, in
het P.C. 115, sloten wij uiteindelijk op 22 juni 2012 een
nieuwe CAO met de basisarbeidsomstandigheden, de
loonschalen en andere arbeidsmodaliteiten in de aanvul-
lende bedrijfssector glas. In vergelijking met het vorige sec-
torakkoord werd er geen enkele loonsverhoging toegekend.

Geïntegreerd en gecoördineerd sociaal overleg
De interprofessionele werkgeversorganisaties onderhan-
delden over een samenwerkingsprotocol in verband met
het sociaal overleg.

Aan de basis van dit project liggen drie principes:
† Integratie inzake gedeelde visie en coördinatie in-

zake voorbereiding en back-office;
† Wederkerigheid en het delen van bevoegdheden

respecteren;
† Bevestiging van de centrale rol van de sectoren in

het sociaal overleg.

alsook maatregelen om de economie te stimuleren en het
concurrentievermogen van de Belgische bedrijven, die
steeds meer marktaandeel verliezen, te verbeteren.

De NAR
De collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale
Arbeidsraad nr. 103 wijzigt vanaf 1 september 2012 het
recht op tijdskrediet. Deze materie werd sinds 2002 gere-
geld door CAO nr. 77 bis.

Dankzij de nieuwe CAO is de kloof tussen het recht op
tijdskrediet en het recht op uitkeringen (gewijzigd in ja-
nuari 2012) op 1 september 2012 verdwenen. De collec-
tieve arbeidsovereenkomst maakt nu een onderscheid
tussen drie soorten tijdskrediet : het tijdskrediet zonder
motief, tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Wegens de complexiteit van de materie heeft het VGI,
met FETRA en GSV (inDUfed) als partners, hierover een
informatieseminarie voor zijn leden georganiseerd.

Anderzijds sloot de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 104
betreffende de uitvoering van een werkgelegenheidsplan
oudere werknemers in de onderneming.

De regering was van plan om voor bedrijven met meer
dan 20 werknemers de verplichting in te voeren om elk
jaar een plan voor de werkgelegenheid van oudere werk-
nemers op te stellen. Het was haar bedoeling om binnen
het bedrijf het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te
behouden of te vermeerderen. Deze maatregel moest op
1 juli 2012 van kracht worden, tenzij de sociale partners
vóór die datum een alternatieve maatregel zouden voor-
stellen.
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† Als de CAO meer dan 3 maanden, maar minder dan
6 maanden vóór de sluiting werd gesloten, kan het
Beheercomité van het Fonds voor Bedrijfssluitingen
beslissen om vanaf 55 jaar uit te keren, indien de
CAO door een representatieve werkgeversorganisa-
tie werd ondertekend of goedgekeurd door de mi-
nister van Werk, na een unaniem advies van de
Commissie Brugpensioen.

† Als de CAO langer dan 6 maanden vóór de bedrijfs-
sluiting werd gesloten en gedeponeerd, dan is het
Fonds verplicht om vanaf 55 jaar uit te keren. Hier
verandert er dus niets.

Kennisgeving van de 1e dag tijdelijkse werkloos-
heid
Vanaf 1 oktober 2012 dient elke werkgever aan de RVA
voor elke werknemer (arbeiders en bedienden) niet alleen
een aanvankelijke kennisgeving van werkloosheid te be-
zorgen, maar ook de effectieve eerste dag van de maand
tijdelijke werkloosheid om economische redenen of tijde-
lijke werkloosheid wegens technische stoornis.

De kennisgeving moet de eerste dag van de effectieve
werkloosheid gebeuren of de werkdag die er aan vooraf-
gaat of erop volgt. Weekends en feestdagen worden niet
beschouwd als werkdagen. Een te vroege kennisgeving
staat gelijk aan afwezigheid van kennisgeving.

Een werknemer voor wie geen kennisgeving is gebeurd
voor een bepaalde maand, kan geen aanspraak maken op
werkloosheidsuitkeringen voor die maand. Maar de werk-
gever dient de gewone bezoldiging te betalen voor de
dagen waarop de werknemer niet heeft gewerkt. Bij laat-
tijdige kennisgeving is de normale bezoldiging verschul-
digd voor de dagen vóór de werkdag die voorafgaat aan
het versturen van de laattijdige kennisgeving.

B. MARKANTE FEDERALE EN GEwESTE-
LIJKE DOSSIERS VOOR ONzE BEDRIJVEN

In de sociale wetgeving op federaal niveau werden er ver-
scheidene nieuwigheden ingevoerd. Wij selecteerden en-
kele die in meer dan één opzicht markant zijn.

Brugpensioen in de verdachte periode
Na het faillissement van glasbedrijf DUROBOR (Soignies)
vond de Commissie Brugpensioen dat het essentieel was
om objectieve criteria te bepalen voor de mogelijkheid
om een bedrijfs-CAO die in een verdachte periode werd
gesloten, dit wil zeggen binnen 6 maanden voor een be-
drijfssluiting, in uitzonderlijke gevallen inroepbaar te
maken voor het Fonds voor Bedrijfssluitingen. Deze be-
drijfs-CAO kent brugpensioen toe op een lagere leeftijd
dan de bestaande sectorale CAO’s. In december voltooi-
den de sociale partners een voorstel om deze inroepbaar-
heid in de toekomst te beperken. Er werden objectieve
criteria ontwikkeld:
† Het Fonds keert nooit uit wanneer de CAO minder

dan 3 maanden vóór de sluiting werd gesloten;
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Opleiding tijdens de werkloosheidsperiodes
Wij willen met dit voorbeeld de nadruk leggen op een
sterke trend van de laatste jaren bij de ministers van Werk,
die erin bestaat dat de unanieme adviezen van de sociale
partners niet worden gevolgd.

De sociale partners hadden immers duidelijk stelling ge-
nomen tegen het project van minister Monica De
Coninck om tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid
alle werkloos geworden werknemers verplicht op te lei-
den. Voor een opleiding moet een planning op voorhand
worden opgesteld, terwijl over economische werkloosheid
vaak pas op het laatste ogenblik wordt beslist. Dit is vol-
gens hen een slechte combinatie.

Toch heeft de federale regering in de programmawet van
27 december 2012 de wettelijke basis voor deze nieuwe
verplichting opgenomen.

Toen de sociale partners dit vervolgens weigerden toe te
passen omdat het systeem onuitvoerbaar was, behield de
minister van Werk het principe, maar beperkte zij het tot
tijdelijke werkloosheid om economische redenen.
Bovendien wordt de maatregel niet onmiddellijk toege-
past, maar slechts na een tweede periode van volledige
schorsing of een derde periode van grote schorsing
(= meer werkloosheid dan werk). Na een periode van een
jaar (van datum tot datum) wordt de teller echter weer
op nul gezet. De sanctie bij niet-naleving van deze ver-
plichtingen houdt in dat men slechts een kleine schorsing
mag toepassen.

zogeheten “Europese” jaarlijkse vakantie
Met dit dossier willen wij illustreren hoeveel invloed
Europa uitoefent op de Belgische sociale wetgeving.

Dit is een extra administratieve formaliteit ten laste van
de werkgevers.

Risicogroepen
Een bedreiging vanwege de minister van Werk ten op-
zichte van de autonome beslissingsmacht van de sectorale
sociale partners, zo kan men een ontwerp van KB om-
schrijven dat in oktober 2012 bij de NAR werd ingediend.

Volgens dit ontwerp zullen de werkgevers verplicht wor-
den om 0,05% van de bijdrage van 0,10% aan de volgende
risicogroepen toe te kennen:
† Werknemers van minstens 50 jaar die werken in de

sector;
† Werknemers van minstens 40 jaar die werken in de

sector en bedreigd zijn met ontslag;
† Niet-werkenden en personen die minder dan een

jaar werken en die niet werkten op het ogenblik dat
ze in dienst kwamen;

† Jongeren die geen 26 jaar oud zijn en die opgeleid
worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren,
hetzij in het kader van een individuele beroepsoplei-
ding in een bedrijf, hetzij in het kader van een in-
stapstage.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt bovendien dat
minstens de helft van de inspanning, dit wil zeggen
0,025%, moet worden besteed aan jongeren die geen 26
jaar oud zijn en worden opgeleid, hetzij in een stelsel van
alternerend leren, hetzij in het kader van een IBO, hetzij
in een instapstage, of aan initiatieven ten gunste van niet-
werkende jongeren die geen 26 jaar oud zijn.

Deze criteria zouden in de sectorale CAO’s 2013-2014
moeten worden geïntegreerd.
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de opening van artikel 31, § 1, lid 2 aanzienlijk beperkt.

Behalve de instructies die door de gebruiker kunnen wor-
den gegeven inzake welzijn op het werk, kunnen andere
instructies aan de werknemers worden gegeven in het
kader van de uitvoering van een arbeidscontract gesloten
tussen de werkgever en de gebruiker, voor zover de vol-
gende voorwaarden cumulatief worden nageleefd:
† de instructies moeten aan de werknemers worden

gegeven in het kader van een schriftelijk contract
tussen de derde en de werkgever;

† dit contract moet uitdrukkelijk en gedetailleerd ver-
melden welke instructies door de derde-gebruiker
aan de werknemers van de werkgever kunnen wor-
den gegeven;

† het recht van de derde-gebruiker om instructies aan
de werknemers te geven mag in geen geval afbreuk
doen aan het gezag van de werkgever;

† de effectieve uitvoering van de arbeidsovereen-
komst gesloten tussen de derde en de werkgever
moet volledig overeenstemmen met de uitdrukke-
lijke bepalingen van het hierboven vermelde schrif-
telijke contract.

Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, is er
onmiddellijk sprake van verboden terbeschikkingstelling,
met alle gevolgen vandien. Dit is bijvoorbeeld het geval
als de partijen geen schriftelijk contract hebben gesloten
of als de gebruiker een instructie geeft die niet uitdrukke-
lijk in het contract voorkomt.

werkplekleerplaatsen en instapstages
Uit dit dubbel dossier blijkt de wil van de politiek om in
te grijpen op de arbeidsmarkt.

De Europese richtlijn 2003/88/EG bepaalt dat elke werk-
nemer jaarlijks recht heeft op 4 weken vakantie met be-
houd van de bezoldiging.

De Europese Commissie had vastgesteld dat dit recht op
vakantie in België aan bepaalde voorwaarden is onder-
worpen, wegens het onderscheid tussen het vakantie-
dienstjaar en het vakantiejaar. Zo heeft een werknemer
die tijdens het vakantiedienstjaar voltijds volledig werkloos
was, nooit recht op 4 weken jaarlijkse vakantie tijdens het
vakantiejaar.

Onder druk van Europa werd vervolgens het recht op jaar-
lijkse vakantie in het Belgische recht ingevoerd. Het betreft
aanvullende vakantiedagen berekend op basis van het ac-
tiviteitsjaar, met name op basis van de prestaties tijdens
het vakantiejaar. De betrokken werknemers zijn echter niet
verplicht om Europese vakantie te nemen. Met andere
woorden: het is een recht en geen verplichting.

Fraudebestrijding: terbeschikkingstelling
Hiermee willen wij illustreren dat de regering heel vaak
meer openstaat voor de argumenten van de vakbonden
dan van de werkgevers.

De werkgevers hebben immers al lang gevraagd om het
verbod op terbeschikkingstelling te versoepelen. Er kwam
een begin van liberalisering met artikel 31, § 1, lid 2 van
de wet van 24 juli 1987 die bepaalde dat de overdracht
van bepaalde aspecten van het werkgeversgezag (instruc-
ties over de arbeids- en rusttijden en over de uitvoering
van het overeengekomen werk) niet als de uitoefening
van gezag mogen worden beschouwd.

Wegens bepaalde misbruiken en moeilijkheden voor de in-
spectie om deze vast te stellen, heeft de minister van Werk
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Deze maatregelen bewijzen nogmaals dat de politici
menen dat men de jongerentewerkstelling kan forceren,
zelfs in een situatie van quasi-recessie.

C. DOSSIERS INzAKE PENSIOENEN EN
zIEKTE-INVALIDITEIT (VERGOEDIN-
GEN)

Op voorstel van het VBO zetelt het VGI als effectief lid in
het Beheercomité van de R.V.P. en het RIZIV – dienst ver-
goedingen. Onder andere de volgende dossiers werden in
2012 behandeld.

RIzIV: Return to work
Aansluitend op de werkzaamheden van de taskforce
Return to Work hechtte het beheercomité vergoedingen
van het RIZIV zijn goedkeuring aan de invoering van een
platform met de actoren die betrokken zijn bij het proces
van vrijwillige terugkeer naar het werk van arbeidsonge-
schikte personen.

In afwachting vonden er besprekingen binnen het beheer-
comité vergoedingen plaats. De werkgevers vroegen dat
het RIZIV werk zou maken van een preventiebeleid rug-
klachten, naar het voorbeeld van het preventiepro-
gramma rugklachten van het Fonds voor Beroepsziekten,
gezien de goede resultaten inzake herinschakeling.

De wet houdende het tewerkstellingsplan bevat een col-
lectieve verbintenis voor alle werkgevers : zij moeten een
aantal werkplekleerplaatsen aanbieden dat overeenstemt
met 1% van hun personeelsbestand tijdens het 2e kwar-
taal van het voorgaande jaar.

Alle werkgevers van de privésector vallen onder de nieuwe
maatregel. De doelstelling wordt door middel van Dimona
gecontroleerd. Deze verplichting komt bovenop de be-
staande verplichtingen inzake eerste werkgelegenheid.

Als de collectieve doelstelling niet wordt gehaald tijdens
de evaluatie van 2014, dan wordt vanaf 2015 een indivi-
duele verplichting van kracht voor alle bedrijven met
meer dan 100 werknemers. Deze verplichting vervangt
dan de collectieve verbintenis.

De andere maatregel betreft de oprichting vanaf 2013 van
een jaarlijks contingent van 10.000 instapstageplaatsen
voor jonge schoolverlaters die maximaal over een diploma
van het hoger middelbaar onderwijs beschikken. Hier rust
de verplichting op de regering die de verbintenis aangaat
om in de middelen te voorzien voor activering van de toe-
lage van de jongere die deelneemt aan een instapstage. Er
is dus geen verplichting voor de werkgever, behalve dat
hij, als hij aan het stelsel meedoet, de jongere een maan-
delijks supplement van € 200 moet betalen.
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van het overlevingspensioen door een inschakelings-
uitkering voor weduwen/weduwnaars jonger dan 45
jaar;

† IGO (gewaarborgd inkomen voor ouderen): om ge-
vallen van sociale fraude te bestrijden.

D. SPECIFIEKE DOSSIERS VOOR DE GLAS-
SECTOR EN HET VGI

Sectorale opleiding in Vlaanderen
In 2012 dienden wij geen sectoraal dossier in het kader
van ESF in, want dit kader is veranderd. De gesubsidieerde
projecten zijn nu alleen nog van toepassing op KMO’s in
de Europese zin, dus met uitzondering van filialen van
groepen.

CEFOVERRE
(opleiding van arbeiders en bedienden)
2012 was geen goed jaar voor de productie. Dit was
hoofdzakelijk te wijten aan de economische crisis, die onze
bedrijven zwaar getroffen heeft.

PENSIOENEN: Gelijkgestelde dagen
De sociale partners van het Beheercomité van de R.V.P.
brachten een advies uit over de hervorming van de op-
name van de gelijkgestelde dagen in de pensioenbereke-
ning. Gelijkgestelde dagen (werkloosheid derde periode,
brugpensioen en tijdskrediet) wegen minder zwaar dan
gewerkte dagen bij de pensioenberekening op basis van
het principe dat werk betere rechten verleent dan niet-
werken.

Dit ontwerp van koninklijk besluit werd onderzocht door
het Beheercomité, dat unaniem een aantal technische op-
merkingen formuleerde. Bij de groep van leidende actoren
van de R.V.P. werd een nieuw project ingediend. Dit leidde
tot nieuwe discussies.

PENSIOENEN: Hervorming
De sociale partners van het Beheercomité van de R.V.P. brach-
ten een initiatiefadvies uit over de volgende hervormingen:
† Toegelaten activiteit van gepensioneerden: de soci-

ale partners vroegen dat vanaf 2014 de beperkingen
van de toegelaten activiteit vanaf 65 jaar zouden
worden opgeheven;

† Pensioenbonus wanneer men zijn loopbaan voort-
zet : de sociale partners legden de nadruk op de lees-
baarheid van de hervorming;

† Overgangsmaatregelen voor de leeftijd van het ver-
vroegd pensioen;

† Overlevingspensioen: enerzijds openstelling voor
wettelijk samenwonenden en anderzijds vervanging

Arbeiders
613

7.404

Bedienden
700

10.794

Leraars
108

1.304

Studenten
143

1.127

werklozen
60

6.233

Anderen
3

12

TT
1.627

26.873

Aantal opgeleide
personen

Aantal gegeven
opleidingsuren
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SECTORCONVENANT (Vlaanderen)
Hoewel wij voor Vlaanderen geen sectoraal opleidings-
dossier hadden, hebben wij al onze energie geconcen-
treerd op het opzetten van een project van eerste
overeenkomst tussen de sector en de Vlaamse regering.
Met dit doel hebben wij op 1 februari 2013 onze eerste
consulent aangeworven, Marnix Vrancken, die tot eind
2014 de verschillende krachtlijnen van het sectorconve-
nant 2013-2014 voor onze sector tot een goed einde zal
brengen.

BEHEER VAN HERSTRUCTURERINGSDOSSIERS
Het jaar 2012 werd gekenmerkt door moeilijke herstruc-
tureringen, die soms tot definitieve bedrijfssluitingen heb-
ben geleid.

In deze context diende het VGI soms op te treden om het
dossier tot een goed einde te brengen, met respect voor
de belangen van bedrijven en werknemers enerzijds en
van de samenleving anderzijds.

V E R B O N D  V A N  D E  G L A S I N D U S T R I E
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STUDENT’S
GLASS AWARD
EN  CONGRES

EEN LOGO VOOR DE STUDENT’S GLASS
AwARD

Ter gelegenheid van de XIIde editie van de Student’s Glass
Award werd een logo voor de wedstrijd gecreëerd. Het werd
ontworpen door de jonge Architect David Mahieu.

Het logo is een schets van een glaswand op een glasheldere
esplanade. Het perspectief verwijst naar het dynamisme van
de sector, terwijl de wandelaars aan het van nature mense-
lijke, artistieke en warme karakter van glas herinneren. De
diagonale lijn van het logo staat symbool voor een natuur-
lijke lichtstraal, het kernelement van de nieuwe grafische
charter van het Verbond.

STUDENT’S GLASS AwARD EN CONGRES
2012

Het XIIIde Congres was voor de Voorzitter van het Verbond,
Guillaume Le Gavrian, na een bezoek aan de fabriek van
SOUDAL, de gelegenheid om de XIIe Student’s Glass Award
uit te reiken.

Voor de 12de editie is de keuze van de jury gevallen op het
ontwerp van Lisa Hinnekint van Sint-Lucas.

www.vg i - f i v.be
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Twee types eindejaarswerken komen in aanmerking voor
de toekenning van de prijs :
† Projecten die de architecturale waarden van glas op

een creatieve manier benadrukken;
† Projecten die fundamenteel bijdragen tot een be-

tere kennis van glas in zijn architecturale toepassin-
gen.

De wedstrijd richtte zich dit jaar tot studenten die in 2011
hun studies van architect, burgerlijk of industrieel inge-
nieur hebben beëindigd. 

De jury waardeerde vooral de zorg die zij besteedde aan
de presentatie van haar dossier waarin het functioneel
karakter van glas en de nieuwe toepassingen van dit ma-
teriaal goed tot uiting komen. 

Ter herinnering, de Student’s Glass Award, in het leven
geroepen in 2001, richt zich tot de laatstejaars studenten
Architectuur, burgerlijk of industrieel ingenieur van een
Belgisch instituut of universiteit. Met dit initiatief wil men
de glassector promoten en de contacten tussen de be-
drijfs- en de onderwijswereld aanmoedigen.

Het ontwerp van Lisa Hinnekint van Sint-Lucas
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65de VERJAARDAG VAN HET VGI

Op 18 september 2012, heeft het VGI zijn 65ste verjaardag gevierd met een academische zitting. Vooreerst heeft een
panel sprekers gedebatteerd over de relance vanuit het oogpunt van de patronale organisaties. Wij hadden het genoegen
de heren Jo Libeer (VOKA), Vincent Reuter (UWE), Pieter Timmermans (VBO) en Olivier Willockx (BECI) hun visies te
horen uiteenzetten. Vervolgens waren de functiewissels aan de orde. De heer Guillaume Le Gavrian volgt de heer Jean-
François Heris op als voorzitter van het VGI en de heer Guy de Clippele vervangt de heer Roland Deridder aan het hoofd
van het VGI
De heer Jean-François Heris volgde bovendien in de herfst van 2012 de heer Jean-Pierre Delwart op als Voorzitter van de
Union Wallonne des Entreprises.

V E R B O N D  V A N  D E  G L A S I N D U S T R I E

www.vg i - f i v.be


