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MARKANTE REALISATIES VAN DE
DEPARTEMENTEN

inDUfed
IN

† VOOR INDUSTRIE

DU † VOOR DUURZAAM
FED † VOOR FEDERATIE

Het Verbond van de Glasindustrie is op 1/1/2010 samengegaan met GSV en FETRA met als doel een synergie te creëren tussen de drie federaties, dankzij het samensmelten van
competenties, infrastructuren en uitrustingen in dezelfde
lokalen : inDUfed was ontstaan.

SCOPE
De 3 federaties groeperen 134 leden, tellen momenteel 21
medewerkers en beschikken over meer dan 60 mandaten
in diverse organen en verenigingen.

ACtIES
Door deze samenwerking werden verschillende realisaties
mogelijk gemaakt :
† Centralisering en gemeenschappelijke dagelijkse pers;
† Opstelling van een “position paper” ter attentie van
de Europese Commissie in het kader van het
Belgische voorzitterschap. inDufed vraagt een
“industrieel” geweten en een geïntegreerd industrieel
beleid;
† Seminarie over de REACH-problematiek (102
personen);
† Opstelling van een “position paper” “Energiebeleid”;
† Nog altijd in het kader van het Europese
voorzitterschap, werd er een gemeenschappelijk
project van de drie verenigingen over het thema van
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TURNOVER (Million €)
2000
2005
2007
2008
2009
2010
ADDED VALUE (Million €)
2000
2005
2007
2008
2009
2010
PRODUCTION (Million t)
2000
2005
2007
2008
2009
2010
EXPORT (Million €)
2000
2005
2007
2008
2009
2010
EMPLOYMENT
2000
2005
2007
2008
2009
2010
NUMBER OF MEMBERS
2000
2005
2008
2009
2010
(*) worked included
(e) estimation

P. 4

StEEL

GLASS

PAPER
CONVERtING

tOtAL

6.530
8.370
10.740
11.700
6.300 (e)
8.800 (e)

2.329
2.268
2.819
2.687
2.400 (e)
2500 (e)

2.826
3.203
3.352
3.477
3.128
3.346

11.685
13.841
16.911
17.864
11.828
14.646

1.871
2.184
2.520
1.900
1.500 (e)
1.700 (e)

750
736
760
740
650 (e)
700 (e)

1.233 (*)
1.118 (*)
1.097 (*)
1.139 (*)
1030 (e)
1080 (e)

3.854
4.038
4.377
3.779
3.180
3.480

12
10
11
11
6
8

1,509
1,441
1,388
1,360
0,992
1,105

1.779 Million €
2.027 Million €
2.130 Million €
2.263 Million €
2.030 Million €
2.088 Million €

-

5.300
6.700
8.300
8.200
4.700
6.200

1.921
2.189
2.477
2.371
1.873
1.999

1.758
1.441
1.584
1.799
1.427
1.559

8.979
10.330
12.361
12.370
8.000
9.758

12.700
10.172
9.763
9.584
9.483
9.330 (e)

45.429
37.179
35.932
35.774
32.912
32.354

97
86
80
78
76

156
148
137
135
134

21.200
11.529
17.360
9.647
16.960
9.209
16.933
9.257
14.472
8.957
14.274 (e) 8.750 (e)
13
13
13
13
13

46
49
44
44
45

het duurzame beheer van materialen weerhouden
onder de 40 ingediende thema’s voor een
tentoonstelling die plaatshad in Gent op initiatief van
Minister Schauvliege;
† Mechelen Expo : een tentoonstelling over het thema
van het beheer van duurzame materialen. Deze
tentoonstelling werd later opnieuw georganiseerd
voor een ander publiek namelijk uit het secundair
onderwijs;
† FETRA/GSV : gemeenschappelijke behandeling van
vragen aangaande het milieu;

† Deelname van inDUfed aan het Side Event
georganiseerd in het kader van de European Business
Summit in juni 2010 in Tour en Taxis (Brussel);
† Oprichting van een Strategisch Comité van de 3
federaties met de grote ondernemingen van de 3
sectoren voor de sociale aangelegenheden;
† Volledige integratie van de sociale departementen van
de 3 federaties;
† Seminaries IPA voor de HRM’s van de 3 federaties;
† Verspreiding van een inDUfed News aan alle leden
van de 3 federaties.

ORGANIGRAM inDUfed

The Federation of Glass, Steel & Transformation of Paper Industries
TRANSVERSAL ORGANIGRAM 05/2011

GENERAL MANAGER

Robert W. JOOS

OPERATIONS & HR MGR

Lieve VANLIERDE

STRATEGIC & EXTERNAL
RELATIONS MGR

Roland DERIDDER

ENERGY & ENVIRONMENT

SOCIAL RELATIONS & SAFETY

ECONOMICS

ADMINISTRATION

Luc BRAET

Lieve VANLIERDE

Claire EELENS

Kristel BIJNENS

Emilie BUTAYE
Stefan DE KEIJSER

Yves JACOBS
David ROZENBLUM
Françoise BOUCHER
Cora DE GREEF

Pascale DESTREBECQ
Frédéric NELLENS
Yvan SOUMOY
Serge HAVAUX
Albert HAMAIDE
Luc DUMONT

Anne-Sophie CARTON
Linda TIEBOUT
Christine ETIENNE
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Gedelegeerd Bestuurder, R. Deridder
Voorzitter, J. F. Heris

INTERNE
ORGANISATIE
VAN HET VGI
RAAD VAN BESTUUR

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE

VOORZITTER

LEDEN

J.F. HERIS

M. BOUCKAERT

Voorzitter & C.E.O.

Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

Gedelegeerd Bestuurder

Directeur Général

AGC GLASS EUROPE
Terhulpsesteenweg 166
1170 BRUSSEL

SOLIVER N.V.
Groenenherderstraat 18
8800 ROESELARE

SPIEGELFABRIEK DEKNUDT N.V.
Kasteelstraat 10
8540 DEERLIJK

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX S.A.
Rue des Glaces nationales 169
5060 SAMBREVILLE

M. DURANT
Administrateur délégué

ONDERVOORZITTER

F. DEKNUDT

P. GERARD
Vice-Président
Manufacturing & Research

G. LE GAVRIAN

B. MARCHAND
Vice-Président

DUROBOR S.A.
Rue Mademoiselle Hanicq 39
7060 SOIGNIES

PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V.
Lasne Business Park
chaussée de Louvain 431, Building F
1380 LASNE

SRIW
Avenue Destenay 13
4000 LIEGE

F. MEYVAERT

R. ENGELEN

A. MARQUES

J. M. MEUNIER

Technisch Directeur

Administrateur délégué

Vice-Président

C.E.O.

EMGO N.V.
Balendijk 161
3920 LOMMEL

SAINT-GOBAIN SEKURIT BENELUX S.A.
Rue des Glaces nationales 169
5060 SAMBREVILLE

AGC GLASS EUROPE
chaussée de La Hulpe 166
1170 BRUXELLES

MEYVAERT GLAS N.V.
Dok Noord 3
9000 GENT

J. MORSINK

H. JACQUEMIN

F. SYMOENS

Algemeen Directeur

C.E.O.

Algemeen Directeur

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
Industrielaan 129
1070 BRUSSEL

3B-THE FIBREGLASS COMPANY
Route de Maestricht
4651 BATTICE

POLYPANE N.V. Glasindustrie
Nederlandstraat 5
9140 TEMSE

R. DERIDDER

P. VAN RHEDE
VAN DER KLOOT

F. VERRIEST

L. BUSTIN

Gedelegeerd Bestuurder

Vice-Voorzitter HR & Communication

Directeur Marketing

Manager Visé

V.G.I. vzw
Pleinlaan 5
1050 BRUSSEL

AGC GLASS EUROPE
Terhulpsesteenweg 166
1170 BRUSSEL

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
Industrielaan 129
1070 BRUSSEL

KNAUF INSULATION S.A.
Rue de Maestricht 95
4600 VISE

VGI -FIV

VGI | Activiteitenverslag 2010 | P. 7

INTERNE ORGANISATIE
op 1/05/2011

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE

RAAD VAN BESTUUR
VOORZITTER

JEAN-FRANÇOIS HERIS
ONDERVOORZITTER

UITVOEREND COMITE ISOLERENDE BEGLAZING

ROBERT ENGELEN

FILIP VERRIEST - VOORZITER

VERTALING EN
DOCUMENTATIE

GEDELEGEERD BESTUURDER

SECRETARIAAT

LINDA TIEBOUT

ROLAND DERIDDER

ANNE-SOPHIE CARTON

SOCIAAL
DEPARTEMENT

YVES JACOBS

MILIEU-TECHNISCH
DEPARTEMENT

EMILIE BUTAYE
LUC DUMONT

ECONOMISCH-JURIDISCH
DEPARTEMENT

WERKGROEP VEILIGHEID
EN LEEFMILIEU

JAN MANGELSCHOTS
CLAIRE EELENS
WERKGROEP HR

Commissie Sociale
Aangelegenheden

Commissie
Leefmilieu

Commissie
Glass Award

FILIP VERRIEST

Commissie
Arbeidsveiligheiden gezondheid

Technische
Commissie

Commissie
Economie

WERKGROEP
BEROEPSBELANGEN

FRANKY SYMOENS
Commissie Klimaat
Werkgroep Vorming
Commissie
Duurzaam Bouwen

Commissie
HR/akoestisch Glas
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VERTEGENWOORDIGING IN
ANDERE BELGISCHE
GLASORGANISATIES

BELGISCHE GLASORGANISATIES

±2,400 MIA €

±70 MIO €

V.G.I./F.I.V.
PRODUCENTEN & VER-/BEWERKERS

CONFEDERATIE BOUW
GLAZENMAKERS

45 LEDEN

145 LEDEN
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VERTEGENWOORDIGING
IN ANDERE
GLASORGANISATIES

Het V.G.I. is lid van het C.P.I.V. (Comité
Permanent des Industries européennes du
Verre) en van zijn Uitvoerend Comité.

EUROPESE GLASORGANISATIES

C.P.I.V.

12 NATIONALE
FEDERATIES

GLASS FOR
EUROPE

GLASS FIBRE
EUROPE

VLAKGLAS

VEZELS

EDG
HUISHOUDGLAS

EUROPESE GLASFABRIKANTEN

P. 10

ESGA
TECHNISCH
GLAS

FEVE
HOLGLAS

2010
MEN KLIMT LANGZAAM UIT
HET DAL MAAR ER IS NOG
EEN LANGE WEG TE GAAN
Het economische klimaat dat zich sinds eind 2005 goed hersteld had in de glasindustrie is tussen de lente 2007 en begin
2009 sterk verslechterd. De conjunctuurcurve van de sector
opgesteld door de BNB was in februari van dat jaar gezakt tot
-60.
Conjunctuurscurve
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De Belgische glasexport, van levensbelang
voor de sector die, ter herinnering, een groter volume uitvoert dan zijn eigen productie, heeft bijzonder hard geleden onder de
crisis. De export daalde met 21 % in 2009.
De sector heeft nog nooit zo’n niveau gekend tijdens de laatste 50 jaar. De daling van
2009 (- 21 %) is zelfs hoger dan deze die we
gekend hebben tijdens de petroleumcrisis
(- 15 % in 1975). Hoewel er sprake is van een
heropleving in 2010, heeft men nog lang
niet het niveau van vóór de crisis bereikt.

200
100
0
-1980- -1985- -1990- -1995- -2000- -2005- -2006- -2007- -2008- -2009- -2010Export (Waarde)

Leveringen (Waarde)

Productie (t)

Import (Waarde)

Tewerkstelling

Export, Import en Soldo
2600
2250
1900
1550
1200
850
500
150
-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-

Het volume van de Belgische glasproductie heeft een bijna vergelijkbare evolutie gekend. Sinds het einde van de zestiger jaren,
had de sector nooit een niveau geproduceerd lager dan één miljoen ton (historisch
maximum : 1.631.000 t in 1998). Men was
dus teruggevallen op het niveau van midden
de jaren zestig. Het niveau is in 2010 lichtjes
gestegen maar men heeft nog lang geen bevredigend niveau gehaald.
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% Rentabiliteit
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-20

2009

2010

13%

12%
23%

25%

64%

Vlakglas

Holglas

63%

Andere producten

Vlakglas

Holglas

Andere producten

Een analyse, per subsector, van dit volume geeft aan dat
de opwaartse tendens van de sector “andere producten” genoemd (textiel glasvezels, glaswol voor isolatie, multicellulair
glas, glazen buizen, enz…) in het totaal van de productie
bevestigd wordt en dit des te meer omdat de crisis deze
sector sterk aangetast heeft die de belangrijkste blijft in volume, namelijk het vlakglas.

De sector gelooft in zijn toekomst. Hij beschikt over uitstekende producten waarvan
de toegevoegde waarde en de technologische inhoud blijft toenemen.
Zowel de producten (bv. glaswol zonder solventen, spiegels zonder kwik en zonder
lood), als de fabricageprocédés (minder CO2,
minder stof, minder uitstoot van toxische
stoﬀen) beschermen het milieu. De onderzoekers van de sector blijven voort waarde
aan hun producten toevoegen en nieuwe
toepassingen ontdekken voor een materiaal
met bijna onuitputtelijke mogelijkheden.

Onder de nieuwe producten : antibacterieel glas, “easy
clean” glas, ontdooiende voorruit, voorruit met reﬂecterende coating waardoor minder airco moet worden gebruikt, isolatie- en veiligheidsglas voor gebouwen en de
autoindustrie die alsmaar performanter worden voor ons
comfort, onze veiligheid en het milieu… Onder de minst
onverwachte glastoepassingen : een glazen biljardtafel.

De tewerkstelling daarentegen is gelukkig niet in dezelfde
verhouding gedaald dankzij de regeringsmaatregelen en het
feit dat een groot aantal glasbedrijven meer werknemers
een opleiding hebben laten volgen of deeltijds hebben laten
werken, zelfs met economische werkloosheid voor de bedienden. Afgezien van de jaren 2007 en 2008 waar men een
zeer lichte verhoging van de tewerkstelling heeft opgetekend, blijft de sector jaar na jaar arbeidsplaatsen verliezen.
De rentabiliteit van de sector is slechts toereikend geweest
gedurende drie jaar tijdens het laatste decennium : in 2001,
2002 en 2008. In 2009 was ze opnieuw negatief.
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KERNCIJFERS VOOR DE SECtOR
2008

2009

2010

+%
10/09

1.360

992

1.104

11,29

2.687

2.400

2.500

n.c

(x 106 €)

2.371

1.873

1.999

6,73

Totale import (x 106 €)

1.503

1.233

1.395

13,14

868

640

604

-5,63

6.673

6.358

6.200

-2,49

740

620

n.c

n.c

Verkochte productie
Omzet

(1.000 t)

(x 106 €)

Totale export

Handelsbalans (x 106 €)
Aantal arbeiders

(RSZ 30/6)

Toegevoegde waarde

(x 106 €)

NB : cursief gedrukte cijfers = schatting VGI

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE
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MARKANTE
REALISATIES VAN DE
DEPARTEMENTEN
DEPARTEMENT
ENERGIE EN MILIEU
ACCORD DE BRANChE IN WALLONIë EN
zIJN GRONDIGE EVALUAtIE
Het jaarverslag van 2009 uitgebracht in 2010 wordt gekarakteriseerd door extremen. Enerzijds, hebben wij een zeer ongunstige economische situatie gekend, met als resultaat een sterke
daling van de glasproductie in Wallonie (- 29 %) en anderzijds,
stellen wij vast dat de sectorale indices erop vooruitgaan.
Voor de sector kon een conjuncturele verbetering van indices
rechtgezet worden. De impact van de toevoeging van conjuncturele glasscherven in de ovens kon namelijk berekend
worden. Vandaar dat wij voor de sector verbeterde IEE en IGES
indices bekomen van respectievelijk 85,8 % en 87,5 %. De twee
aangepaste indices zijn tussen 1999 en 2009 met 14,2 % beter
geworden en de IGES met 12,5 % sinds 1999. De sectorale doelstelling voor 2010 is dus nu al bereikt.
In 2010 heeft er een grondige evaluatie plaatsgevonden op
basis van de resultaten van 2009 om de doelstellingen vast te
leggen in termen van IEE en IGES voor de periode 2011-2012.
Als besluit van de uitgevoerde evaluatie is het VGI van oordeel
dat het realistisch is te bevestigen dat de doelstelling 2012 gelijk
is aan de doelstelling 2010, mits een bijkomend engagement
in geval van een gunstige economische conjunctuur. Deze gunstige economische conjunctuur werd bepaald op basis van de
cijfers voor de Belgische glasexport.
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BENChMARK CONVENANtEN IN
VLAANDEREN
Daar waar in 2008 het geheel van de deelnemende ondernemingen nog 1 PJ beter was dan de wereldtop, lopen zij in
2009 een achterstand op van 6,8 PJ. Dit stemt overeen met
een daling van 12,5 % van het energieverbruik t.o.v. 2008.
Deze daling is quasi geheel gebonden aan de terugval van
de productie in Vlaanderen als gevolg van de economische
crisis.
De hoeveelheden vermeden CO2 bedragen 1,14 Mton in
2009 tegen 1,61 Mton in 2007. Alweer heeft de economische crisis een niet te verwaarlozen impact.
De cijfers voor de glasindustrie zijn niet beschikbaar als dusdanig want zij zijn samengevoegd met deze voor de zandontginningen en andere ondernemingen, omwille van
vertrouwelijkheidsredenen.

AUDIt CONVENANtEN IN VLAANDEREN
In het kader van de jaarlijkse evaluatie van dit akkoord blijkt
dat het primaire energieverbruik sterk gedaald is i.v.m. de
vorige jaren (- 1,6 PJp). Deze daling is gebonden aan de terugval van de productie als gevolg van de economische crisis. Men stelt nochtans vast dat de gunstige evolutie van de
E.P.I. (Energie Prestatie Index) standhoudt, een daling van

de speciﬁeke energie met ca. 4 % t.o.v. het referentiejaar
2005. Ondanks de terugval van de productie duidt deze daling aan dat de ingevoerde maatregelen om het energieverbruik terug te dringen, vruchten afwerpen. Ook hier zijn de
speciﬁeke resultaten voor de glassector niet beschikbaar gezien hun samenvoeging met andere omwille van vertrouwelijkheidsredenen.

MBO NOx IN VLAANDEREN
In 2009 heeft de sector een milieuovereenkomst ondertekend met het Vlaamse gewest aangaande zijn NOx-emissies
in de atmosfeer. Door dit akkoord heeft de sector zich geëngageerd om tegen 2013 zijn emissies tot maximum 0,88
kton/jaar te verminderen. Om zijn emissies te beperken
heeft het VGI een reductieplan opgesteld inzake NOx
waarin verscheidene maatregelen worden opgenomen voor
de 3 glasproducenten in Vlaanderen.
In 2010 werd het eerste verslag opgemaakt in het kader van
deze milieuovereenkomst. Deze resultaten voor 2009 tonen
aan dat de sector op goede weg is om zijn doelstellingen te
halen. Er dient echter te worden opgemerkt dat de zwakke
emissies van 2009 sterk gebonden zijn aan de daling van de
productie als gevolg van de economische crisis die de sector
gekend heeft.

ENERGIEPROJECt VAN VOKA PLUS
VOKA Plus is het platform tussen VOKA en de verschillende Vlaamse sectoren. In dit kader hebben verscheidene
projecten het daglicht gezien waaraan de federaties actief
hebben meegewerkt. Eén van deze projecten betreft de
energie en snijdt namelijk het punt van de vrijwillige akkoorden post 2012 (opportuniteit, inhoud, …) aan. Andere belangrijke punten zijn het Vlaamse beleid rond groene

P. 16

elektriciteit, groene warmte en de restwarmte en de meerkosten voor elektriciteit. Het VGI heeft meegewerkt aan het
opstellen van verschillende nota’s.

EMISSION tRADING SyStEM 2012-2020
In 2010 werden allocatieregels voor de CO2-quota opgesteld en goedgekeurd door de Europese Commissie. In dit
kader heeft het VGI een ontmoeting gehad met “l’Agence
Wallonne de l’Air et du Climat” vertegenwoordigd door de
heer Stéphane Cools. De sector heeft zijn bekommernissen
en oplossingen over verschillende thema’s, zoals benchmarks en de lijst “carbon leakage” voorgesteld. Andere acties, o.a. lobbying werden georganiseerd en gesteund door
het VGI via de werkgroep van de Europese glasfederaties.

COMPEtENtIECENtRUM FEBELIEC
Sinds 2009 is het VGI lid van het Competentiecentrum FEBELIEC.
Dit competentiecentrum wordt gevormd door energie-experts van de federaties en stelt o.a. “position papers” over
verschillende thema’s op. Het VGI is belast met het opstellen
van een document aangaande de meerkosten op de elektriciteitsprijzen bij de Belgische ondernemingen. Het VGI
heeft de resultaten ervan voorgesteld tijdens de werkgroep
“elektriciteit” van FEBELIEC en nadien werd het “position
paper” goedgekeurd door de Raad van Bestuur van FEBELIEC. Dit document werd gepubliceerd en kan geraadpleegd
worden op de website van FEBELIEC.

ENqUêtE OVER DE ENERGIEPRIJzEN

PREVENtIEPLAN VOOR VERPAKKINGSAFVAL

Voor het zesde opeenvolgende jaar hebben de federaties :
essenscia, Fevia, VGI, Cobelpa, Fetra, Agoria en Fedustria een
enquête over de energieprijzen gehouden. Deze enquête
heeft meer dan 320 geldige antwoorden opgeleverd voor
elektriciteit en 245 voor gas. Door deze enquête wil men
het gebrek aan transparantie verminderen in de energieprijzen en een leidraad aan de ondernemingen bij het onderhandelen van hun contracten. De deelnemende
ondernemingen krijgen als tegenprestatie een gedetailleerde
analyse van gas- en elektriciteitsprijzen. De meerderheid van
de VGI-leden heeft aan de enquête in 2010 deelgenomen.

De evaluatie van het preventieplan 2007-2010 voor verpakkingsafval van de glassector voor 2009 werd door het VGI
opgesteld en opgestuurd naar de Interregionale
Verpakkingscommissie. Bovendien heeft het VGI, als gevolg
van het nieuwe samenwerkingsakkoord dat de drempel wijzigt vanaf dewelke de ondernemingen verplicht een preventieplan moeten indienen, een nieuw sectoraal plan
opgesteld voor de periode 2010-2013. Dit plan herneemt
niet minder dan een twintigtal maatregelen om verpakkingen in papier, karton, metaal, hout, kunststof,… te verminderen.
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GLASRECyCLAGE

REACh-SEMINARIE

Recyclage en duurzaam beheer van materialen waren de
hot topics tijdens het Belgische voorzitterschap van de
Europese Unie. In dit kader heeft het VGI, in de schoot van
inDUfed, deelgenomen aan het salon “Wieg tot Wieg” in
Gent waar de 27 Europese delegaties langs de stand voorbij
kwamen. Voor dit salon hebben wij een poster uitgedacht
waarop de levenscyclus van glas wordt weergegeven. Deze
poster werd eveneens gebruikt voor het internationaal
OESO-congres over duurzaam beheer van materialen. In het
Vlaamse gewest, na discussie met de autoriteiten, werd er
speciaal een werkgroep opgericht voor recyclage van vlakglas. Deze werkgroep heeft als doel de glaskanalen van vlakglas te evalueren en ze te optimaliseren.

In het kader van de inwerkingtreding van de REACH-wetgeving werd er in naam van inDUfed een seminarie georganiseerd dat zich meer speciﬁek richtte op de
downstream-gebruikers. Het seminarie dat een groot succes
kende, heeft achtereenvolgens de verschillende statuten in
REACH gedetailleerd, de verplichtingen voor de downstream-gebruikers, het gebruik van de Compliance tool
REACH opgesteld door het VBO, het behoud in België.
Tijdens een deel van het seminaire werd eveneens de CLPproblematiek (Classiﬁcation, Labelling and Packaging) aangesneden.

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE
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TECHNISCH DEPARTEMENT

tEChNISChE PUBLICAtIES
De werkgroep « Technische nota’s » is zes maal samengekomen in 2010 om de nota VGI 03 “Uitzicht van transparante
beglazingen voor gebouwen : methodes en aanvaardingscriteria” volledig te herwerken, conform de huidige Europese normalisatie. De tekst werd begin 2011 gepubliceerd.
De werkzaamheden van de nota VGI 06 “De verschillende
types veiligheidsglas en hun toepassingen in de bouw volgens
de NBN S 23-002” die in 2009 gestart waren werden in april
2010 beëindigd. Over dit onderwerp lopen regelmatig vragen
binnen bij het Verbond zowel vanwege vaklieden – ondernemers, glazenmakers, architecten, … – als van particulieren.
Deze nota werd al snel een referentiedocument dat van uitzonderlijk belang is voor de sector.
Bovendien werd in de schoot van het VGI begin 2011 de nota
VGI 09 opgesteld “ermisch verbeterde afstandhouders, Psiwaarde (Ψ) en hun invloed op de Uw-waarde van het venster”.
Opdat de tabel met de U-waarden van beglazingen die kan
geraadpleegd worden op de VGI-website een referentiedocument zou blijven, werd zij drie keer herzien in 2010 en uitgebreid met zonnefactor en lichttransmissie.

w w w. v g i - f i v. b e
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SEMINARIES

ALLIANtIES WERKGELEGENhEID-MILIEU

Het VGI heeft twee seminaries voor de promotie van isolerende beglazingen georganiseerd.

Het VGI heeft deelgenomen aan de voorbereidende werkzaamheden van de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu, Eerste
as, Duurzaam Bouwen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Een kleine vijftig voorstellen van diverse werkgroepen werden goedgekeurd door de Regering. Onder deze
voorstellen vinden wij de steun van de Alliantie aan de ontwikkeling en de promotie van het Belgische communicatieformat EPD gerealiseerd door de BMP, de behoefte aan een
technische voorlichting voor de recuperatie van ramen, ….

De eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden op 15 maart
voor de adviseurs van de «Guichets de l’Energie » op de site
van AGC Glass Europe – Moustier-sur-Sambre. Het programma bestond uit drie conferenties en een bezoek aan
de productielijnen van ﬂoatglas.
In samenwerking met TI-K VIV
heeft op 26 mei met groot succes
in Antwerpen een tweede studiedag plaatsgevonden : Glasdag
2011” met als thema “Ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen van
beglazing”, met nadruk op de woningbouw”. De conferenties, voorgesteld door dertien verschillende sprekers, gingen o.a. over
de evolutie van glasproducten en ramen, de akoestische en
veiligheidsnormen, de zonweringen, de invloed van beglazingen op energieprestaties van woningen en over het concept van de passiefhuizen, ….
De Vlaamse Confederatie Bouw heeft bovendien op 30
maart zijn tweede congres “Adviesplatform Energie-eﬃciënt
(ver)bouwen” gehouden. Het Verbond heeft eraan deelgenomen als spreker voor de sessie “Gebouwenschil” met een
conferentie “Beglazing en energie” genaamd.
Er hebben regelmatig veelvuldige informele contacten
plaats om glasproducten te promoten en de beslissingsnemers, de vaklieden, de particulieren, de adviseurs, de universiteiten, de pers, … te informeren.
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Daarentegen betreurt het VGI het gebrek aan rechtstreekse
raadpleging van de sector in het kader van de “l’Alliance
Emploi-Environnement wallonne”.

StEUNPROGRAMMA’S VOOR ENERGIEEFFICIëNtIE VAN DE GEBOUWEN
2010 was een jaar vol wijzigingen van regionale steunprogramma’s aan de energie-eﬃciëntie van gebouwen. Het VGI
dat bevoorrechte contacten heeft met de verschillende ministeriële kabinetten, met BIM, VEA, universiteiten, …. heeft
meermaals de beslissingsnemers geadviseerd.
De sector steunt de prioriteit die gegeven wordt aan de isolatie van gebouwen : beglazingen, muren, dak, vloer. De promotie van de vervanging van enkele maar ook van dubbele
beglazingen door HR-glas werpt vruchten af wat gevoeld
wordt door het belang dat gehecht wordt aan deze maatregel in de diverse premieprogramma’s. Het VGI steunt
eveneens het initiatief van het Waalse gewest om de bedragen die toegekend worden aan gezinnen met een bescheiden inkomen, te verhogen.

Omgekeerd daarentegen betreurt het VGI de maatregelen
die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen heeft om
vanaf november 2010 de premies af te schaﬀen en uit te
stellen tot 2011 maar met wijziging van de parameters.
Hierdoor worden de investeerders die de beslissing geruime
tijd vóór november 2010 hadden genomen, benadeeld.
De sector vindt het ook jammer dat er geen steun wordt
verleend aan de zonwerende beglazing ondanks haar eﬃciëntie tegen de risico’s van oververhitting. Het VGI voert
regelmatig acties bij de beslissingsnemers en hun adviseurs
teneinde niet gefundeerde discriminatie aan te kaarten, ideologisch en duidelijk arbitrair tussen de klassieke isolatiematerialen en de zogezegde “natuurlijke” in het Brussels
Hoofstedelijk en Waalse gewest. De sector is verheugd over
de studie die dienaangaande werd aangevat over dit onderwerp door de UCL en besteld door de administratie, een
eerste stap in een wetenschappelijke objectivering van het
debat.
Op federaal niveau is de verlenging van de ﬁscale aftrek van
40 % - primordiale steunmaatregel – voor de vervanging
van beglazingen en dakisolatie een zeer goede zaak. Door
de afschaﬃng van deze maatregel voor muren en vloeren
worden de gezinnen onbetwistbaar sterk gestraft en loopt
men een groot risico om een positieve maar kwetsbare dynamiek te breken.
Het VGI pleit ervoor opdat deze diverse steunmaatregelen
op lange termijn zouden bedacht en bepaald worden en tijdig medegedeeld worden.

VLAAMS ENERGIERENOVAtIEPROGRAMMA - EPB
De tweede overlegfase van het Vlaams Energierenovatieprogramma 2020 is in april van start gegaan. Het VGI heeft
er de belangen van de sector via de werkgroep “Beglazing”
verdedigd. Er werd bevestigd dat tegen 2020 enkelglas niet
meer toegelaten zal zijn in Vlaanderen in bestaande gebouwen en zal moeten vervangen worden door HR-glas. De oproep van het Verbond heeft geleid tot een engagement van
het Vlaams Energierenovatieprogramma 2020 dat via ﬁnanciële maatregelen de vervanging van een klassieke dubbele
beglazing door HR-glas wil aanmoedigen en steunen.
Dakisolatie is eveneens een prioriteit.
Wat de nieuwbouw betreft, heeft het VGI deelgenomen aan
de raadplegingen van het VEA over de toepassing van de
Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen
en haar impact op de eisen inzake E-peil.
Het VGI pleit voor een harmonisatie van de regionale voorschriften.

WERKzAAMhEDEN VAN DE WERKGROEPEN « hR » EN « DUURzAAM
BOUWEN »
De lijst opsommen van alle opgevolgde dossiers in drie vergaderingen door de werkgroepen « HR » en « Duurzaam
Bouwen » zou te ver leiden.
Onder de belangrijkste dossiers van de werkgroep “HR” : het
standpunt van het Verbond aangaande het beleid van
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steunmaatregelen voor isolerende beglazingen, de nieuwe
Waalse reglementering betreﬀende de energieprestaties van
gebouwen (EPB), het Vlaams Energierenovatieprogramma
2020, de bijwerking van de statistieken voor de glassector,
de bijwerking van de tabel met de U-waarden, de publicatie
van artikels in het tijdschrift “Test Aankoop”, ……
Wat de werkgroep “Duurzaam Bouwen” betreft : de problematiek gebonden aan de extra premies voor “natuurlijke”
isolatie in het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk gewest,
vlakglasrecyclage, de follow-up van de dossiers betreﬀende
de EPD’s en de milieulabels, de evolutie van het BENORdossier, de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu, de toetreding
van het VGI tot de cluster 2020, ….

LICENtIE VAN hEt BENOR-MERK
De Raad van Bestuur van het NBN heeft, tijdens zijn vergadering van 23 september, besloten de licentie van het
BENOR-merk toe te kennen aan een VZW die openstaat
voor alle stakeholders en voor alle sectoren. Er werd een
raadgevend comité voor de toekenningsmodaliteiten (statuten van de nieuwe VZW, merkreglement, …) opgericht.
Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van het
NBN, certiﬁcatieorganismen – inspectie, producenten en gebruikers. Teneinde het dossier snel en positief te laten evolueren, heeft de BMP het leadership voor de opstelling van de
statuten, met de hulp van een advocaat, op zich genomen.

BMP
NORMALISAtIEWERKzAAMhEDEN
Als sectorale operator, heeft het VGI op 22 september in
zijn kantoren de vijfde plenaire vergadering gehouden van
de normalisatiecommissie E129 “Glass in Buildings”.
De werkgroep 8 van CEN TC 88 “ermal Insulation made
of Cellular Glass” waarvan het VGI het internationale secretariaat waarneemt, is in plenaire vergadering samengekomen op 23 juni.
Anderzijds, werd er op 20 december een overeenkomst ondertekend tussen het VGI en Glass for Europe waarin staat
dat het VGI vanaf 1 januari 2011 de administratieve taken
op zich neemt die voorheen door Glass for Europe werden
uitgevoerd voor het secretariaat van de CEN TC 129 “Glass
in Buildings”.

Het VGI is vertegenwoordigd in de schoot van de BMP namelijk in de Raad van Bestuur en in de werkgroepen “Duurzaam Bouwen” en “Certiﬁcatie”. Onder de talrijke opgevolgde
dossiers in 2010 : het op punt stellen van een Belgisch EPDcommunicatieformat, de normalisatiewerkzaamheden van
de commissies E350 en E351, de onderhandelingen gebonden aan de licentie van het BENOR-merk, de dossiers m.b.t.
certiﬁcatie – labelling, de Allianties Werkgelegenheid-Milieu,
de extra premies voor “natuurlijke” isolatie, ….
Het VGI ﬁnanciert mee de studie “Etude Building 2020-15”
besteld door de BMP en die wil uitzoeken wat precies 15 %
vermindering van CO2-uitstoot (van 1990 tot 2020) betekent voor het Belgische woningenpark.

VAL-I-PAC
Het VGI is aanwezig in de Raad van Bestuur van dit belangrijk orgaan dat zich bezighoudt met het beheer van verpakkingen en vertegenwoordigt er eveneens de BMP.
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SOCIAAL DEPARTEMENT

MARKANtE EVENEMENtEN :
† Integratie van de 3 sociale teams van inDUfed;
† Oprichting van tewerkstellings- en reconversiecellen
voor herstructureringen ;
† Oprichting van een “Sociaal Strategisch Comité” van de
grote ondernemingen in de schoot van inDUfed om het
patronale standpunt inzake de belangrijke sociale
dossiers te bepalen;
† “Sectorconvenant” voor Vlaanderen met het oog op de
aanwerving van een consulent (zie verder);
† Voorbereiding van de interprofessionele
onderhandelingen voor het IPA 2011-2012 : actiepunten
en analyse van het rapport van de CRB over de
concurrentievermogen van de Belgische economie;
† Voorbereiding van de sectorale onderhandeling;
† Eliten van de arbeid : oprichting van het nationaal
organiserend comité voor de sector en omkadering van
de selectieprocedure voor de uitreiking van de eretekens
op 23/10/2011;
† Opstelling van een nieuw model voor de EADS-enquête
(lonen en uurkost).

w w w. v g i - f i v. b e
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FOLLOW-UP VAN DE GROtE DOSSIERS
VAN hEt JAAR INzAKE SOCIALE WEtGEVING (VBO / UWE / VOKA) :
† Bijdragen en inhoudingen op het brugpensioen en
Canada Dry: nieuw systeem;
† Vaderschaps-/zwangerschapsverlof;
† Nieuw statuut van het alternerend leren;
† Statuut arbeiders/bedienden;
† Hervorming van de studentenarbeid;
† Uitzendarbeid;
† Informatie en raadpleging van de werknemers
(initiatieven van de Europese Commissie);
† Initiatief van de Europese Commissie betreﬀende de
herstructureringen;
† Sociale verkiezingen : technische aanpassingen;
† Fonds voor sluiting van ondernemingen waaronder
opvolging van het verlies en nieuwe bijdragen;
† Verlenging van de anti-crisismaatregelen;
† Muziek op de werkvloer;
† Betaald educatief verlof schooljaar 2010-2011;
† Stress – geweld – intimidatie op het werk;
† Beheerscomité van FOREm;
† …

OPLEIDING EN COMPEtENtIES
CEVORA (bedienden)
In de CAO van 16 juli 2009 hebben de sociale partners van
de sector zich geëngageerd om het deelnamepercentage
aan de beroepsopleiding met 5 % te verhogen. Voor de ﬁnanciering van deze acties, werd de werkgevers-bijdrage aan
het sociaal Fonds vastgesteld op 0,21 % van de loonsom.
Aantal deelnemers aan Cevora-initiatieven
(2007-2010)
2007
Vormingspremies

2008

2009

2010

Evol.
09-10

96.950 87.324 80.180 82.040 +2,32 %

50.444 61.109 69.035 74.535 +7,97 %
Bediendeopleidingen
Opleidingen 2.786
voor VZW’s
TOTAAL

2.752

2.907

2.830

-2,65 %

150.180 151.185 152.122 159.405 +4,79 %

Aantal opleidingsdagen (*1000) bij Cevora-initiatieven
(2007-2010)
2007

2008

2009

2010

Evol.
09-10

Vormingspremies

161,6

148,5

124,1

120,0

+3,30 %

Bediendeopleidingen

98,5

112,4

121,6

127,5

+4,85 %

Opleidingen 468,1
voor VZW’s

480,1

523,8

524,4

+0,11 %

De speciﬁeke opleiding voor de sector was geen succes. De
dossiers “ondernemingen” die door CEVORA werden terugbetaald hebben het niveau van de bijdragen bereikt.
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CEFOVERRE
De activiteit van het sectorale Competentiecentrum in
Jumet is constant gebleven ondanks de economische crisis
die onze sector getroﬀen heeft. Voor 2010 :
† 1.131 opgeleide arbeiders voor een totaal van 14.632
uren;
† 604 bedienden voor 8.255 uren;
† 94 werkzoekenden hebben een opleiding van lange
duur gevolgd voor een totaal van 7.937 uren;
† 387 leraars et 714 studenten hebben via CEFOVERRE
een opleiding gevolgd voor respectievelijk 4.963 uren
en 6.672 opleidingsuren;
† Tot slot hebben 5 personen van andere sectoren een
opleiding gevolgd gedurende 240 uren;
† Hetzij een daling van om en bij de 5 % in termen van
opgeleide personen i.v.m. 2009 dat het beste jaar sinds
2006 was.

OPLEIDINGEN IN VLAANDEREN
ESF / GLASSECtOR 4
Dit sectorale initiatief wordt geﬁnancierd door het Fonds
voor Bestaanszekerheid voor de Glasnijverheid (arbeiders)
met de deelname van het ESF en het Hefboomkrediet en is
enkel bedoeld voor de Vlaamse ondernemingen wegens gebrek aan een sectoraal opleidingscentrum in dit gewest.

Gezien de eerder tegenvallende resultaten van 2010, werd
er beslist een stuurgroep op te richten die in 2011 zal samenkomen om de doelstellingen die de sector zich voor
deze periode gesteld heeft, te bereiken.

SECtORCONVENANt
Het initiatief werd goedgekeurd door het Kabinet Philippe
Muyters en Pascal Smet. Het akkoord werd ondertekend op
19 november en heeft het voorwerp uitgemaakt van een
persconferentie die dezelfde dag heeft plaatsgevonden.
De partners in de sectorconvenant zijn :
1) de Vlaamse overheid en de betrokken instellingen zoals
VDAB, Syntra, Resoc, hoger onderwijs, ….
2) de vakbonden
3) de werkgevers van het PC 115
Het doel is een consulent aan te werven die een netwerk
moet opbouwen met verschillende partners (studenten of
de werkzoekenden (via VDAB), scholen en vormingscentra)
en zorgen voor de afstemming van de behoeften van de ondernemingen en het aanbod van het onderwijs/arbeidsmarkt.

Het nieuwe dossier “Glassector 4” voor 2010-2011 werd
goedgekeurd door de bevoegde instanties en volgde op het
dossier “Glassector 3” dat zich spreidde over 2008-2009.
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CONGRES EN STUDENT’S
GLASS AWARD

Het VGI heeft op 26 november 2010 voor de 11de keer zijn
Congres van Verwerkers van Vlakglas georganiseerd dat op uitnodiging van ARCELOR MITTAL startte met een bezoek van
hun site in Gent.
De talrijke aanwezigen hebben een evaluatieformulier ingediend waaruit bleek dat iedereen uitermate tevreden was. Deze
elfde editie was dus een van de betere crus.

Na het bezoek van de site van Arcelor Mittal kwamen volgende thema’s aan bod :
† Aanvaardingscriteria van beglazingen;
† Ondersteunende maatregelen voor isolerende;
beglazingen in de drie gewesten;
† Bijzondere glaswerken (deel 2 van de TV);
† Synergie glas-staal.
Dit 11de Congres was ook de gelegenheid om de 10de Student’s
Glass Award uit te reiken aan de studente architectuur Barbara
Le Fort van het “Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc”.
Voor de tweede maal sinds het inrichten van deze wedstrijd
heeft de winnares haar project kunnen toelichten. Haar theaterproject op de draaicurve van het Vergotedok in Brussel,
aan het kruispunt van vier zeer verschillende buurten, bevindt
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zich een theater met een zeer eenvoudig volume : een doorschijnend parallellepipedum. Het ganse volume is ingepakt
in een dubbele glazen huid.
De schijnbare lichtheid van het glas benadrukt de indruk
van levitatie van het theater : tussen hemel en water.
De voorgevel in gezandstraald glas geeft nog meer leven aan
het geheel en brengt een natuurlijk diﬀuus licht in de lobby.
Van buitenuit vertelt het met ietwat schaamtegevoel de
verschillende temporele scènes van het theater.
Voorstelling, decor, pauze.
‘’s Avonds geniet de voorgevel van het lichtspel : dubbele
beglazing, ﬁlter, doorschijnendheid, ondoorzichtigheid.

Architectuur, burgerlijk of industrieel ingenieur van een
Belgisch instituut of universiteit.
Met dit initiatief wil men de glassector promoten en de
contacten tussen de bedrijfs- en de onderwijswereld aanmoedigen.
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 betere
kennis van glas in zijn architecturale toepassingen.
De wedstrijd richtte zich dit jaar tot studenten die in 2009
hun studies van architect, burgerlijk of industrieel ingenieur
hebben beëindigd.

Het glas als een omslagdoekelement, speelt een subtiele rol.
Zoals een toneelspeler, doet het de omliggende stad trillen.
Ter herinnering, de Student’s Glass Award, in het leven geroepen in 2001, richt zich tot de laatstejaars studenten
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6DE COMPETITIVITEITSPOOL

Het Plan Marshall 2.Vert heeft een zesde competitiviteitspool in het leven geroepen. Greenwin genoemd. Greenwin,
dat zich richt op milieutechnologieën en dat oﬃcieel recent
gelabeld werd, wordt voorgezeten door Jean-François Heris,
eveneens Voorzitter, CEO van AGC Glass Europe en Voorzitter
van het Verbond van de Glasindustrie.
Jean-Claude Marcourt (PS), Waals minister van Economie :
“Het Marshall Plan is betrokken bij het ontstaan van een
nieuwe opvatting van de economische realiteit van Wallonië.
Wij zijn overgestapt van een nostalgisch Wallonië naar een
Wallonië met projecten”. Jean-François Heris heeft eraan herinnerd dat : “de economische duurzaamheid van Wallonië en
de ontwikkeling van de tewerkstelling lopen via het behoud
van een industriële basisproductie” en dat “de sterke industriële
ondernemingen geen stand zullen kunnen houden zonder een
continu innovatieproces dat de milieucomponent in al zijn dimensies integreert”.
870 personen – waaronder het VGI -, uit 190 ondernemingen
waaronder 115 KMO’s et 200 universitaire diensten, instellingen
of onderzoekcentra, hebben bijgedragen aan de deﬁnitie van
de strategie van de pool, aan de samenstelling van het aanvraagdossier en het opzetten van de projecten. Greewin wordt
namelijk gedragen door ArcelorMittal (GSV), AGC Glass
Europe en Knauf (VGI).
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Onder de ingediende projecten onder as 2 van de pool,
vindt men de pool die zal ontwikkeld worden door AGC
Glass Europe en Pierret System. Het bestaat uit een superisolerende beglazing die geïntegreerd is in een raam dat zelf
superisolerend is. Het fabricageprocédé zal gebaseerd zijn
op de technologie van een vacuümbeglazing. De nodige
technische vooruitgang heeft zowel betrekking op de beglazing als op de perfecte integratie in een PVC-raam teneinde elke thermische brug te vermijden. Dit project, dat
een springplank zal vormen voor andere, zal een belangrijke
innovatie teweegbrengen, die volledig beantwoordt aan alle
doelstellingen van duurzaam bouwen, en duidelijk in lijn ligt
met de doelstellingen van het platform “Energie-eﬃciëntie
van het gebouw” van het 7de programma Europees kader.

ArcelorMittal en AGC Glass Europe maken deel uit van het
consortium dat zich geschaard heeft rond het Gazton-project, neergelegd onder as 3 en dat tot doel heeft de CO2
die vrijkomt uit de rook van industriële ovens in een arm
gas te transformeren dat kan gebruikt worden als brandstof
in dezelfde ovens, en dit zonder een voorbehandeling van
de rookgassen of een belangrijke revisie van de productielijnen. De milieuvoordelen van het project zijn veelzijdig :
terugwinning van CO2 als grondstof, beperking van de
netto-uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van fossiele brandstoﬀen, verhoging van het potentiële gebruik van
groene stroom.
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SJANGHAI, BELGISCHE
“GLAS” KNOWHOW

De Wereldexpo van Sjanghai heeft, van mei tot oktober 2010,
niet minder dan 80 miljoen bezoekers gelokt.
Het Belgische paviljoen was een staaltje van exclusieve glasproducten met een hoge toegevoegde waarde zoals gelaagd
glas met ingebouwde lichtgevende dioden (LED’s) zonder
zichtbare draad en gehard en geëmailleerd decoratief glas door
middel van een digitaal drukproces.
Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om slechts enkele
panelen te maken, werd uiteindelijk de volledige ingang van
de Belgische zone, bijna 30 m², bekleed met donker glas met
fonkelende lijnen in de Belgische kleuren. Het plafond bestond
eveneens uit donker glas met het nationaal “.be” logo.
Het gehard en geëmailleerd glas door middel van een digitaal
drukproces werd gebruikt om de “Ice Cube” van het
International Polar Foundation te realiseren om het publiek te
sensibiliseren voor de klimaatopwarming : 150 m² glas die de
weerschijn van het ijs imiteert.
Twee ijsbergen van 4 m hoog, naast elkaar geïnstalleerd, met
in het midden een kloof waarvan een wand gemaakt is uit echt
glas, dat aan het smelten is. De polaire illusie werd helemaal
nagebootst door middel van een digitaal drukproces.
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