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VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE

INTERNE ORGANISATIE VAN HET VGI

Het VGI, zijn raad van bestuur en zijn leden hebben zich dit jaar bijzonder
ingespannen om aan het einde van het jaar, een samenwerking met twee
andere industriële federaties FETRA (de verwerkers van papier en karton)
en GSV (het staalindustrieverbond) af te ronden.

CORPORATE :
ALGEMENE VERGADERINGEN,
DE RADEN VAN BESTUUR EN

Gewone alGemene verGaderInG
van 20 meI 2009 van het vGI

HET ONTSTAAN VAN inDUfed
De vergadering heeft, naar jaarlijkse gewoonte, de rekeningen (2008), het budget (2009) evenals het behoud van het
bijdragepercentage op hetzelfde niveau als het vorige jaar
goedgekeurd, zoals voorgesteld door de raad van bestuur.
De algemene vergadering heeft ook akte genomen van de
stopzetting van de functie van de heer O. du Boucheron
als Vice-voorzitter, de heer J-F. Heris blijft Voorzitter van het
VGI.
De vergadering heeft eveneens ingestemd met:
† de benoeming van de heren E. Dupuy, A. Marques,
J. Morsink en F. Verriest als bestuurders;
† de stopzetting van de functie van de heren
C. Cochet, V. Guillé en C. Regnault;
† evenals met de hernieuwing van het mandaat van de
heer Frederic Meyvaert.
Het heeft ook de voortzetting goedgekeurd van de onderhandelingen met het oog op de actuele samenwerking met
COBELPA en het Staalindustrieverbond.

w w w. v g i - f i v. b e
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ontstaan van IndUfed
Ter herinnering, er werd reeds een
samenwerkingsakkoord ondertekend op 16 juni 2008 tussen COBELPA (papierfabrikanten) en het
VGI. Nadien hebben er besprekingen
plaatsgehad over een toenadering
van de twee verenigingen met het Staalindustrieverbond.
Parallel hiermee heeft COBELPA ook een toenaderingsplan
met FETRA (papierverwerking) opgesteld
De leden van het Staalindustrieverbond en die van het VGI
hebben het ontwerp van business plan goedgekeurd voor
een samenwerking “Glas / Staal / Papier” onder de koepel
inDUfed genaamd. Gezien de weigering van de leden van
COBELPA, werd er besloten de samenwerking te beëindigen
tussen het VGI en COBELPA en dit ondanks de goede integratie van de teams van beide federaties tijdens de overgangsperiode.
Het VGI heeft dan besloten de besprekingen met het
Staalindustrieverbond en FETRA te bespoedigen met het
oog op een samenwerking met drie.

Het samenwerkingsprotocol evenals het business plan werden later door de raden van bestuur van de drie federaties
goedgekeurd.
Tijdens een persconferentie op 9 december hebben de
Voorzitters van het VGI, het Staalindustrieverbond en
FETRA oﬃcieel de oprichting van het platform inDUfed bekend gemaakt alsook de verhuizing van de drie federaties
naar dezelfde lokalen vanaf 1 januari 2010.
De drie beroepsfederaties behouden echter hun structuur
en eigen middelen. Na twee jaar zal er geëvalueerd worden
of een fusie een haalbare oplossing is.

« 1. GSV, het Staalindustrie Verbond, FETRA, de Federatie
der papier- en kartonverwerkende bedrijven, en VGI,
het Verbond van de Glasindustrie, hebben gezamenlijk
de beslissing genomen om op functionele manier
samen te werken. Deze samenwerking heeft betrekking
op de federale structuren en op de regionale structuren
gesitueerd in Vlaanderen, Wallonië en Brusssel.
2.

De samenwerking beoogt – naast lobbying – het samenbrengen van deskundigheid, wat een uitdieping
van de acties mogelijk maakt. Met nauwgezette aandacht voor het respecteren van de autonomie van hun
eigen beslissingsstructuren zullen ze trachten om tot
een gemeenschappelijke stellingname te komen inzake
de milieuproblematiek, economische en energiegerelateerde kwesties, de arbeidsmarkt, sociale aangelegenheden, innovatie, onderzoek en ontwikkeling. In
speciﬁek sectorale domeinen zullen de drie federaties
echter afzonderlijk optreden met hun eigen structuren
en eigen middelen.

3.

De samenwerking zal vanaf heden het doel hebben een
synergie tot stand te brengen tussen de drie federaties,
waarvan de infrastructuur en de voorzieningen samen
benut zullen kunnen worden op één enkele plaats.

Deze onderhandelingen hebben op 30 september 2009 geleid tot de ondertekening van een samenwerkingsprotocol
tussen het VGI, GSV en FETRA.
(Hierna volgt de integrale tekst ) †
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4. De gezamenlijke standpunten zullen, na goedkeuring
overeenkomstig de procedures eigen aan GSV, FETRA
en VGI, samen verdedigd worden op het vereiste niveau
of bij de bevoegde instanties, ofwel op Europees, federaal of regionaal vlak. De gemeenschappelijke stellingnamen zullen eveneens aanleiding kunnen geven tot
gezamenlijke publicaties, artikels of persberichten, evenals tot het gemeenschappelijk verdedigen van onze
standpunten in de interprofessionele werkgeversorganisaties.
5. Bovendien zullen de federaties elkaar wederzijds steunen om een uitstekende opvolging te verzekeren van alle
thema’s en onderwerpen die een invloed kunnen hebben op de sector van de productie van staal en staalproducten, de verwerking van papier en karton of op
de industrie van de glasproductie en -verwerking. De
samenwerking van de verantwoordelijken van de drie
federaties zal vereist zijn telkens de situatie dit zal noodzaken. Deze moet een concrete vorm aannemen, bijvoorbeeld, door het afvaardigen van één enkele
vertegenwoordiger op vergaderingen waar onderwerpen besproken worden die van gemeenschappelijk belang zouden zijn. Vervolgens zal een verslag opgesteld
worden voor de drie federaties.

6. Vanuit praktisch oogpunt zullen de interne commissies,
belast met leefmilieu, sociale aangelegenheden, veiligheid en energie, gezamenlijk samengesteld worden.
7. GSV, FETRA en VGI verklaren zich bereid om hun samenwerkingsverband uit te breiden tot andere federaties van industriële sectoren die zich hierbij zouden
wensen aan te sluiten en die aan dezelfde noden beantwoorden, zonder dat dit een concurrerend karakter
aanneemt ten overstaan van de acties gevoerd door andere verenigingen of federaties.
8. Na één jaar gemeenschappelijke activiteit via de commissies zullen ze een evaluatie opmaken van dit samenwerkingsakkoord en, indien nodig, hun beleid bijstellen
in functie van de bekomen resultaten of verwezenlijkte
doelstellingen.
9. De samenwerking mag door elke partij slechts opgezegd
worden na 2 jaar, t.t.z. op 31.12.2011, mits een opzegperiode van 6 maanden die dient om de lopende acties
af te ronden. Indien de samenwerking tot een einde zou
komen, dan zal geen enkele van de drie partijen om het
even welke schadevergoeding verschuldigd zijn.
10. De voorgestelde naam voor de vereniging is inDUfed. »
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het organigram van het platform
ziet er als volgt uit å

The Federation of Glass, Steel & Transformation of Paper Industries
TRANSVERSAL ORGANIGRAM 1/4/2010

GENERAL MANAGER

Robert W. JOOS

OPERATIONS & HR MGR

Lieve VANLIERDE
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STRATEGIC & EXTERNAL
RELATIONS MGR

Roland DERIDDER

ENERGY & ENVIRONMENT

SOCIAL RELATIONS & SAFETY

ECONOMICS

ADMINISTRATION

Luc BRAET

Lieve VANLIERDE

Claire EELENS

Cora DE GREEF

Stefan DE KEIJSER
Silvie MYNGHEER
Ilse VERVLOET
Luc DUMONT

Yves JACOBS
Sophie ROSMAN
Christine ETIENNE
Françoise BOUCHER

Pascale DESTREBECQ
Frédéric NELLENS
Yvan SOUMOY
Serge HAVAUX
Albert HAMAIDE

Kristel BIJNENS
Anne-Sophie CARTON
Linda TIEBOUT

Het logo dat gebruikt wordt
weerspiegelt de gemeen-

IN
DU
FED

†
†
†

voor IndUstrIe
voor dUUrzaam
voor federatIe

schappelijke en essentiële
karakteristieken van de ondernemingen van de drie
sectoren, namelijk productieactiviteiten van duurzame en

De 3 sectoren vertegenwoordigen samen :
† 543 ondernemingen
† een omzet van circa 18 miljard €
† 36.000 werknemers
De 3 federaties groeperen 142 leden, tellen momenteel 21
werknemers en beschikken over meer dan 60 mandaten
in verscheidene organisaties en verenigingen.

recycleerbare goederen

TURNOVER (Million €)
2007
2008
ADDED VALUE (Million €)
2007
PRODUCTION (Million t)
2007
2008
EXPORT (Million €)
2007
2008
EMPLOYMENT
2007
2008
NUMBER OF MEMBERS
2008

steel

Glass

PaPer
ConvertInG

total

12.000
11.000

2.820
2.800

3.352
3.477

18.172
17.277

2.550

707

1.200 *

4.457

10,7
10,7

1,4
1,3

2.130 Million €
2.098 Million €

-

8.300
8.200

2.477
2.371

1.584
1.799

12.361
12.370

16.960
16.933

9.030
9.070

9.718
9.595

35.708
35.598

13

44

80

142

* Produtie en verwerking van papier samen
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BUItenGewone alGemene
verGaderInG van 15 deCemBer 2009
van het vGI
Het 1ste punt op de dagorde van deze algemene vergadering
was de verhuizing naar de Pleinlaan 5 te 1050 Brussel vanaf
1 januari 2010. De leden hebben unaniem de adreswijziging
van de maatschappelijke zetel goedgekeurd.
GSV en FETRA zullen hetzelfde doen zodat de drie beroepsfederaties in dezelfde lokalen zullen kunnen werken wat de
samenwerking en de synergie ten goede zal komen.
Een “kennismakingsdag” op 17 december en een residentiële Team Building op 4, 5 en 6 februari 2010 in La Roche
hebben de teamgeest nog verbeterd.
Het tweede punt betrof de vervanging van de heer J. Ruth
door de heer H. Jacquemin als lid van de raad van bestuur.

raden van BestUUr van het vGI
De raad van bestuur is vier maal samengekomen in 2009:
op 4/3, 20/5, 7/10 en 15/12.
Na aﬂoop van de buitengewone algemene vergadering
van 15 december 2009, werden volgende personen aangesteld als bestuurder:
de heren J-F. Heris (Voorzitter), R. Engelen (Vice-voorzitter),
R. Deridder (Gedelegeerd bestuurder), M. Bouckaert,
F. Deknudt, E. Dupuy, M. Durant, P. Gérard, H. Jacquemin,
B. Marchand, A. Marques, J-M. Meunier, F. Meyvaert,
J. Morsink, F. Symoens, P. van Rede van der Kloot,
F. Verriest en R. Wasson.
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Naast de voorbereidingen voor de algemene vergaderingen
(activiteiten tijdens het vorige boekjaar, budget, rekeningen,
voor te stellen bijdragepercentage, samenwerking met andere federaties en oprichting van inDUfed, verhuizing van
het Verbond, statutaire wijzigingen, enz…) waarvan hierboven sprake, werden o.a. volgende onderwerpen aangesneden:
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

CAO glas + spiegelmakerij 115
CAO bedienden 218
Eenheidsstatuut arbeiders / bedienden
Economische werkloosheid bedienden en andere anticrisismaatregelen
Verhoging van de sociale bijdragen voor het
sluitingsfonds
Preventieplan voor verpakkingsafval 2010 – 2013
L-gas
ETS post 2010
Wallonië: Accord de branche post 2012
Energieconvenanten Vlaanderen
MBO NOx (Vlaanderen)
APETRA-bijdrage
Belgisch voorzitterschap E.U.
6ème Pôle wallon
Activiteiten met andere verenigingen: VBO, UWE,
INDUSTRIE VLAANDEREN / VOKA, BECI,
CEFOVERRE, FEBELIEC, CPIV, InV, Glass for Europe …..

BelGIsChe BIjdraGe aan de
PromotIeCamPaGne van de eUroPese
federatIe voor verPakkInGsGlas (feve)
De Europese Federatie voor Verpakkingsglas heeft besloten
dat 2009 de start zou betekenen van een grote Europese promotiecampagne op lange termijn ter bevordering van de
kwaliteiten en het positieve imago van glasverpakking om
zo de verbruiker aan te zetten om glasverpakking te kiezen
voor alle voedingsproducten telkens dit mogelijk is. Brussel
werd uitgekozen als stad voor de start van de campagne.
«Friends of Glass» genoemd, richt deze campagne zich
vooral tot de verbruiker en heeft tot doel hem de troeven
van dit product aan te tonen:
† het is transparant (men ziet de inhoud);
† eco-design (de traditionele ﬂes Coca-cola, de originele
wijn- of olieﬂessen);
† goed voor de gezondheid (geen migratie met de
inhoud);
† milieuvriendelijk. De glasverpakkingen zijn 100 %
recycleerbaar en telkens men een glazen ﬂes

recycleert, bespaart men de energie die nodig is om
een vaatwasmachine 10 minuten te laten draaien.
Onder de initiatieven van Friends of Glass in 2009:
† een verbruiksenquête op Europees niveau;
† de voorstelling van de enquête tijdens een
internationale «conference call»;
† een website: www.friendsofglass.com en
www.bloginabottle.com;
† een «Choose Glass Week» in het Shopping van
Woluwe (Brussel) van 21 tot 27 september 2009;
† media-evenementen in verschillende landen : België,
Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië,
Italië, Spanje en Portugal;
† een «FEVE open day» op 29 september met als
thema de LCA (Life Cycle Analysis);
† verscheidene acties via internet: Twitter, een pagina
op facebook (www.facebook.com), Flickr enz …
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Tijdens het Belgische evenement voor de Europese pers op 22 september, heeft de heer liher IrIzar,
Directeur-generaal van Vidrala (België) de situatie in het land uiteengezet:
†
†
†
†
†
†

Vidrala heeft 60 verschillende modellen ﬂessen verkocht in 2008;
de best verkochte modellen zijn de ﬂessen Spa, Bru et Schweppes;
het tonnage van het door Vidrala gebruikte gerecycleerd glas ligt hoger dan een half miljoen ton in 2008;
het recyclagepercentage in België is het grootste van Europa: 95,8 %;
België is een van de grootste glasexporteurs in Europa;
97 % van het staal van ondervraagde personen via een enquête verkiezen glazen ﬂessen
voor wijn en sterkedranken.

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE
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INTERNE
ORGANISATIE
VAN HET VGI
Opdracht
Het Verbond van de Glasindustrie, opgericht in 1947:
† groepeert het merendeel van de Belgische industriële
glasproducenten en glasverwerkers;
† heeft als opdracht de belangen van de ondernemingen
te bevorderen en te verdedigen;
† verspreidt een snelle kwaliteitsinformatie, uit de eerste
hand;
† lanceert campagnes om de sector of sommige producten in het bijzonder (bv: HR-glas, zonwerende beglazingen, akoestische beglazingen, gelaagd glas) te promoten;
† baseert zijn actie op een nauwe samenwerking met zijn
leden (permanente contacten met de ondernemingen,
commissies en werkgroepen, raad van bestuur);
† treedt op als oﬃciële woordvoerder van de glasindustrie
bij de overheid, de sociale groepen en alle andere regionale, federale en internationale organisaties die met het
Verbond willen dialogeren;
† neemt ﬁnancieel en actief deel aan de werkzaamheden
van andere beroepsorganisaties zowel regionale, federale
als internationale. Dit is in het bijzonder het geval van de
BECI (Brussels gewest), de U.W.E., het V.O.K.A. en het
V.B.O. en van het Comité permanent des Industries du
Verre européennes (C.P.I.V.). „

w w w. v g i - f i v. b e
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Dit laatste stelt zich tot doel de belangen van de glasindustrie te verdedigen bij de Europese Unie, werkt
eveneens nauw samen met de andere internationale
glasorganisaties met een sectoraal karakter, die op
hun beurt speciﬁeke problemen behandelen die eigen
zijn aan elke tak van de glasactiviteit.

L’Administrateur délégué, R. Deridder

Le Président, J. F. Heris

De Voorzitter en de Vice-voorzitters worden door de
Raad van Bestuur verkozen voor een termijn van drie jaar.
De Gedelegeerd Bestuurder staat aan het hoofd van het
Verbond en wordt bijgestaan door medewerkers die elk
gespecialiseerd zijn in de domeinen waarvoor het V.G.I.
bevoegd is.
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INTERNE
ORGANISATIE
VAN HET VGI
Raad van Bestuur

VOORZITTER

LEDEN

J.F. HERIS

M. BOUCKAERT

Voorzitter & C.E.O.

Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

Gedelegeerd Bestuurder

Dir. Gén. & Adm. Délégué

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

E. DUPUY

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-Voorzitter

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
Terhulpsesteenweg 166
1170 BRUSSEL

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

R. WASSON

Afgevaardigd Bestuurder

Vice-Voorzitter HR & Communication

Directeur Marketing

Plant Leader

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
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Raad van Bestuur
VGI-Vlaanderen

VOORZITTER

R. ENGELEN
Technisch Directeur
EMGO N.V.
Balendijk 161
3920 LOMMEL

LEDEN

F. MEYVAERT

F. SYMOENS

Gedelegeerd Bestuurder

Algemeen Directeur

MEYVAERT GLAS N.V.
Dok Noord 3
9000 GENT

POLYPANE N.V. Glasindustrie
Nederlandstraat 5
9140 TEMSE

F. DEKNUDT
Gedelegeerd Bestuurder
SPIEGELFABRIEK DEKNUDT N.V.
Kasteelstraat 10
8540 DEERLIJK
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F. VERRIEST
Voorzitter
UITVOEREND COMITE VGI

INTERNE
ORGANISATIE
VAN HET VGI
Interne organisatie

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

SILVIE MYNGHEER
LUC DUMONT

ECONOMISCH-JURIDISCH
DEPARTEMENT

WERKGROEP VEILIGHEID
EN LEEFMILIEU

JAN MANGELSCHOTS
CLAIRE EELENS
WERKGROEP HR

Commissie Sociale
Aangelegenheden

Commissie
Leefmilieu

Commissie
HR/akoestisch Glas

Commissie
Arbeidsveiligheiden gezondheid

Technische
Commissie

Commissie
Glass Award

Werkgroep Vorming

Commissie Klimaat

FILIP VERRIEST

WERKGROEP
BEROEPSBELANGEN

FRANKY SYMOENS

Commissie
Duurzaam Bouwen
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Vertegenwoordiging in
andere Belgische
glasorganisaties

BELGISCHE GLASORGANISATIES

±2,800 MIA €

±70 MIO €
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V.G.I./F.I.V.
PRODUCENTEN & VER-/BEWERKERS

CONFEDERATIE BOUW
GLAZENMAKERS

44 LEDEN

145 LEDEN

INTERNE
ORGANISATIE
VAN HET VGI
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.

14 NATIONALE
FEDERATIES

GLASS FOR
EUROPE
VLAKGLAS

APFE

EDG

VEZELS

HUISHOUDGLAS

ESGA
TECHNISCH
GLAS

FEVE
HOLGLAS

EUROPESE GLASFABRIKANTEN
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het vGI verteGenwoordIGt en/of verdedIGt
de BelanGen van zIjn leden In talrIjke orGanen
† V.B.O. - U.W.E. - VOKA. – BECI: Commissies en werkgroepen voor sociale, economische, juridische, ﬁscale,
milieu-, energieaangelegenheden, internationale betrekkingen, Commissie arbeidsveiligheid en -gezondheid,
verpakkingen
† Industrie Vlaanderen
† C.P.I.V. (Europese Glasfederatie): Commissies en economische werkgroepen, permanent
† afgevaardigde voor de milieuaangelegenheden
† Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
† Sectoraal Vormingsfonds voor arbeiders: Beheerscomité
† CEFOVERRE: Competentiecentrum
† C.O.O.A.B.: Patronaal vormingsfonds voor bedienden
(PC 218)
† SOCIAAL FONDS van het A.N.P.C.B. (PC 218)

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

CEVORA: Persoonlijke vorming PC 218
Bruxelles Formation
W.T.C.B.: Comité Glaswerken
N.B.N.: Normalisatie
FOD EKME: Technisch Comité voor de Bouw
B.C.C.A.: Adviesraad beglazingen
B.M.P.: Producenten van Bouwmaterialen
N.B.N.: Belgisch Normalisatiebureau
INISMa: Certiﬁcatie
CREG
Commissie Benchmarking Vlaanderen
Comité directeur de l’Accord de branche Wallon
FEBELIEC: Large Industrial Energy Consumers
B.C.N.V.: Verlichting
UNINTER: Kredietsanering
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MARKANTE
REALISATIES IN
2009
ECONOMISCH DEPARTEMENT
1. sPeCIfIeke eConomIsChe
aanGeleGenheden
Behalve de bekommernissen betreﬀende het welzijn van onze
economie en het belang om alle mogelijke middelen aan te
wenden om haar competitiviteit en haar innovatiecapaciteit
te verzekeren, en vooral een uitweg te zoeken uit de crisis,
heeft het economisch departement een reeks dossiers behandeld waarvan we hier slechts de belangrijkste citeren:
† De invloed van de inﬂatie op de loonkosten
(loonhandicap);
† De evolutie van de nettolonen;
† De studie van de NBB betreﬀende een vergelijking van
de samenstelling van de lonen in de verschillende
Europese landen;
† Het technisch rapport van de CRB over het concurrentievermogen;
† De “groene jobs”;
† Het Plan Marshal 2.point vert;
† De sanering van de overheidsﬁnanciën;
† De economische en ﬁnanciële crisis en de anti-crisismaatregelen;
† De “credit crunch”;
† De deelname van de sector aan de conjunctuurenquête
van het VBO; „
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† De realisatie door AWEX van een CD-rom over de
glassector in Wallonië;
† De Belgische bijdrage aan de promotiecampagne van
de Europese federatie voor verpakkingsglas;
† …

2. statIstIeken en admInIstratIeve
vereenvoUdIGInG
De commentaar in ons vorig jaarverslag blijft geldig : wij blijven bekommerd om de dringende noodzaak om de administratieve vereenvoudiging te paren aan de hoognodige
behoefte aan betrouwbare statistische informatie en vooral
de meest recente :
† de situaties en eventuele problemen analyseren;
† de nodige standpunten kunnen verdedigen om de gevraagde oplossingen aan te dragen;
† en een aangepast beleid te voeren.
Wij hebben reeds betreurd dat het sinds 2006 niet meer
mogelijk is om de cijfers voor de buitenlandse handel van
de sector in tonnage (gemeenschappelijke meeteenheid
voor alle sectoren) te bekomen en wij zullen genoopt zijn
de intra-communautaire statistiek stop te zetten terwijl dit
segment meer dan 80 % van de export van de sector op-

slorpt en men dus geen enkele analyse meer zal kunnen
maken van het grootste gedeelte van zijn markt.
Sinds 2009 is het niet meer mogelijk om via PRODCOM het
maandcijfer van de tewerkstelling en de gepresteerde uren
te bekomen. Hoewel we de drang naar vereenvoudiging
kunnen begrijpen (deze gegevens kunnen bij de RSZ worden opgevraagd), kan men alleen maar het feit betreuren
dat de RSZ-cijfers per kwartaal worden vrijgegeven en het
staal niet helemaal overeenstemt met dat van PRODCOM.
Er bestaat dus een totale breuk met het verleden. Via de
RSZ-cijfers daarentegen kan er een ﬁjnere analyse gemaakt
worden van de cijfers (regionale opsplitsing, mannen/vrouwen, arbeiders/bedienden).
Anderzijds moet men hopen dat de door Europa gewenste
administratieve vereenvoudiging ten gunste van de KMO’s
niet leidt tot de afschaﬃng van een minimum aan gegevens
waaronder de neerlegging bij de Balanscentrale van hun rekeningen en balansen onder een vereenvoudigde vorm. Een
minimum aan gegevens is absoluut noodzakelijk voor de
verdediging zelf van de belangen van dit segment van onze
economie. Men kan hier nogmaals wijzen op het feit dat op
de 148 glasbedrijven die een balans bij de Balanscentrale
voor 2007 hebben neergelegd, er slechts 47 dit gedaan hebben volgens het volledige schema. Indien men de verplichting om een balans neer te leggen zou afschaﬀen, al was het
maar een vereenvoudigd schema, zou dit betekenen dat
men geen enkele ﬁnanciële informatie meer zou hebben
voor 2/3 van de ondernemingen van de sector.
Onze sector heeft geen moeite gespaard om zijn zichtbaarheid te verhogen zowel bij de federale als bij de regionale
instanties. Hiervoor moet men echter over een minimum
aan betrouwbare cijfergegevens beschikken.
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3. fIsCale aanGeleGenheden
Behalve de vele kwesties die, vanwege hun hoog technisch
karakter, door bedrijfsexperts werden behandeld in de ad
hoc werkgroepen van het VBO (BTW, preventieve overeenkomsten voor dubbele belastingheﬃng, transfertprijzen,
groene ﬁscaliteit, Europese projecten, ….) citeren wij enkele
belangrijke dossiers die onze aandacht hebben weerhouden:
† Notionele intresten
† BTW en VZW (gevaar i.v.m. aftrekbaarheid)
† Intensiﬁëring van de ﬁscale controles bij de federaties
onder de vorm van een VZW
† Bedreigingen over de voordelen in natura (bedrijfswagen, GSM, PC,…)
† Fiscale stimuli voor O&O
† Groene ﬁscaliteit
† Verlaagde BTW-percentages
† CO2-taks
† Ecocheque
† Fiscale onzin
† Elektronische facturatie en archivering
† Fiscale fraudebestrijding
† …
Er werd opnieuw bijzondere aandacht geschonken aan de
problematiek van de notionele intresten.

De Europese autoriteiten verwijten het systeem strijdig te
zijn met het vrije verkeer van kapitalen en de vrijheid van
vestiging.
Het enorme succes van het geïnstalleerde systeem heeft argwaan gewekt over het opzetten van een aantal ﬁnanciële
constructies (leningen, aandelen of participaties). De maatregel zou anderzijds niet gepaard gaan met de substantiële
schepping van arbeidsplaatsen en bijkomende investeringen
en zou een groot deel uit het Staatsbudget happen.
Maar, noch in de wet op de notionele intresten noch in de
uiteenzetting van de motieven is er sprake van een verplichting inzake tewerkstelling of investeringen. De ramingen van
de eﬀectieve kost voor de gemeenschap verschillen ook naargelang de bronnen.
Het succes van de maatregel bewijst bovendien dat het over
een uitstekend instrument gaat dat moet behouden blijven
omdat het zuurstof geeft aan de ondernemingen. AWEX en
de Cel voor buitenlandse investeringen zijn bovendien van
oordeel dat de notionele intresten een uitstekend verkoopsargument vormen. De notionele intresten werden ook ondersteund tijdens het Tax Forum 2010 als een van de meest
aangewezen structurele middelen om uit de crisis te geraken.
De ondernemingen die het systeem te goeder trouw hebben
benut mogen dus niet gestraft worden indien een aantal misbruiken zouden moeten bewezen worden.
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Uit een snel onderzoek van de resultaten van de lidbedrijven
van het Verbond voor 2006 en 2007 blijkt eﬀectief een verhoging van de eigen middelen. Maar er dient te worden aan
herinnerd dat de tewerkstelling en de investeringen niet bij
wet verplicht worden. Zoals reeds vermeld in ons vorig verslag, zijn de investeringen van de glassector historisch gezien
sterk kapitaalintensief en zeer onregelmatig (men bouwt en
herstelt geen “ﬂoat” alle jaren !). Deze investeringen worden
voor een groot deel uitgevoerd door de grote groepen van
de sector en worden lang op voorhand geprogrammeerd.
Volgens de enquête van de BNB betreﬀende de investeringen
in de industrie blijkt dat de bepalende elementen voor investeringen wanneer het niet over een vervanging gaat en
die het meest geciteerd worden door de respondenten, in
volgorde zijn :

De investeringspieken van de sector tijdens de laatste tien
jaar situeren zich in 1997, 1998, 2002, 2005 en 2007. Wat de
tewerkstelling betreft, die de laatste jaren niet meer toeneemt, kon de terugloop worden tegengehouden ondanks
een rentabiliteit die ruim onvoldoende blijft. Er wordt immers
doorgaans aangenomen dat er geen bijkomende aanwerving
kan plaatsvinden wanneer de rentabiliteitsniveaus lager liggen dan 5 %. Dit niveau heeft slechts 3 maal gelijk of hoger
gelegen dan 5 % in de glassector in de loop van de laatste
tien jaar: 1999, 2001 en 2002. Het rentabiliteitspercentage van
de sector bedroeg -2 % in 2006 en -18 % in 2007. 2009 zou
de beste prestatie van 2008 moeten doen vergeten.

4. jUrIdIsChe aanGeleGenheden
De belangrijkste thema’s waren o.a. :

† Het streven naar een verlaging van de productiekosten (rond 85 %);
† De invoering van nieuwe productietechnieken en/of
nieuwe technologieën (rond 70 %);
† De invoering van nieuwe producten (rond 63 %);
† De ontoereikendheid van de bestaande capaciteiten
(rond 60 %).
De beschikbaarheid van eigen middelen is uiteraard eveneens een hoofdelement wanneer er moet beslist worden
om te investeren (rond 60 %).

† Concurrentieregels en federaties;
† Verplichtingen van publicatie van de balansen voor
de KMO’s;
† Overeenkomst VBO/SABAM betreﬀende het beluisteren van muziek op de werkvloer;
† “Corporate governance”;
† Verantwoordelijkheid van de bestuurders;
† …
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MARKANTE
REALISATIES IN
2009
SOCIAAL DEPARTEMENT
a. de soCIale onderhandelInG
het C.P. 115
In het verlengde van deze CAO nr. 98 van 20 februari 2009 betreﬀende de ecocheques en het Interprofessioneel Akkoord
2009-2010, hebben de sociale partners o.a. een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst “spiegelmakerij” afgesloten op 24 juni
2009 die de toekenning van ecocheques voorziet ter waarde van
50 € netto in juni 2010. Ter herinnering, de inhoud van de CAO
spiegelmakerij evenals de sectorale basis-CAO werd reeds verduidelijkt in het jaarverslag 2008.
Later in het jaar, op 29 oktober 2009, en na de tijd hebben gegund aan de ondernemingsonderhandelingen in de grote bedrijven van de aanvullende sector (Knauf Insulation,
3B-Fibreglass, Pittsburgh Corning Europe, EMGO, …) hebben
de sociale partners in het PC 115 een nieuwe overeenkomst voor
de aanvullende sector afgesloten die de arbeidsvoorwaarden en
de basisverloning voor de arbeiders van deze activiteitssector
bepaalt die niet gedekt zijn door een ondernemings-CAO.
Hierdoor worden de minimum uurlonen evenals de minima
voor de ploegenpremies en het bedrag van de aanvullende dagvergoeding in geval van deeltijdse werkloosheid bepaalt.
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de n.a.r.
De CAO nr. 98 bepaalt de toekennings- en gebruiksmodaliteiten van de ecocheques, voorzien in het Interprofessioneel
Akkoord 2009-2010, en stelt de lijst vast van producten en
diensten die met deze cheques kunnen aangekocht worden.
De ecocheque is het voordeel bestemd om producten en
diensten aan te kopen met een groen karakter waarvan een
lijst werd opgesteld.
De CAO voorziet de berekeningsmethode van het aantal
ecocheques die aan de werknemers worden toegekend in
twee bijzondere situaties.
Voor de werknemers die in dienst van de werkgever zijn getreden of die de werkgever in de loop van het betrokken kalenderjaar hebben verlaten, gebeurt de berekening van het
aantal toe te kennen ecocheques minstens prorata temporis
de periodes gedurende dewelke zij een arbeidsovereenkomst
hadden bij deze werkgever gedurende het betrokken kalenderjaar.
In geval van opschorting van de arbeidsovereenkomst tijdens het betrokken kalenderjaar, gebeurt de berekening van
het aantal toe te kennen ecocheques door minstens het aantal dagen in rekening te nemen waarvoor de betrokken
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werknemers een verloning of vakantiegeld hebben ontvangen. Sommige periodes, zoals de zwangerschapsverlofdagen,
worden gelijkgesteld met arbeidsdagen.

B. markante federale en
reGIonale dossIers voor onze
ondernemInGen
wet van 06 mei 2009 houdende diverse
bepalingen
De wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen
voorziet een aantal maatregelen waaronder:

1. Plan «PC-PrIvé»
De wet heeft enkele wijzigingen op ﬁscaal vlak ingevoerd:
† de aanschaﬃng van het materiaal moet niet meer gebeuren in het kader van een plan dat door de werkgever werd ingevoerd. De werkgever moet nu enkel de
werkgever op de hoogte stellen van het feit dat hij ﬁnancieel wil tussenkomen in de aankoop;
† het plafond van 60 % van de aankoopprijs om de
tussenkomst van de werkgever niet te beschouwen als
verloning valt weg;
† de ﬁscale en sociale vrijstellingen zijn voortaan begrensd tot 550 € (geïndexeerd) i.p.v. 1.250 € (geïndexeerd);
† om van deze vrijstellingen te kunnen genieten, mag de
brutobezoldiging van de werknemer 21.600 € niet
overschrijven (te indexeren) terwijl volgens het oude
stelsel er geen plafond voorzien was;
† de vrijstelling wordt slechts eenmaal per periode van
drie belastbare tijdperken toegekend.

2. arBeIdsonGeval – telewerk

Deze werkgevers moeten het volgende opsturen:

Om een betere bescherming te waarborgen ten gunste van
de telewerkers, wordt het ongeval overkomen aan de telewerker, behoudens tegenbewijs, geacht overkomen te zijn
tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst:

† een kopie van de aankondiging van het collectief ontslag aan de vertegenwoordigers van de werknemers;
p aan de subregionale directeur van tewerkstelling
per aangetekend schrijven;
p aan de voorzitter van het directiecomité van de
FOD WASO, via een per post aangetekend schrijven, per fax of elektronische post;
† een kopie van de betekening van het collectief ontslag, aan de vertegenwoordigers van de werknemers;
p aan de twee hogervermelde personen.

† wanneer het ongeval gebeurt op de plaats waar deze
laatste heeft gekozen om zijn werk te verrichten;
† wanneer het ongeval gebeurt tijdens de periode van
de dag die schriftelijk voorzien werd als periode
waarin arbeid kan verricht worden. Bij ontstentenis
van dergelijke vermelding in de schriftelijke overeenkomst zal het vermoeden van toepassing zijn tijdens
de werkuren die de telewerker zou moeten presteren
indien hij in de lokalen van de werkgever zou tewerkgesteld zijn.

kB van 7 juni 2009 tot wijziging van het kB van 9
maart 2006 betreﬀende het activerend beleid bij
herstructureringen
Gelet op het evidente feit dat de politieke wereld de herstructureringen duurder en « moeilijker » wil maken, drijft
de regering de informatieprocedures van de overheden op
wanneer een werkgever zijn onderneming herstructureert.

wet van 30 december 2009 ter ondersteuning
van de werkgelegenheid en de programmawet
van 23 december 2009
Deze 2 wetten maken het nog moeilijker om te herstructureren door de kosten van een herstructurering op te drijven.
De programmawet introduceert nieuwe patronale bijdragen
uitgedrukt in percentages in het kader van de stelsels van
het conventioneel brugpensioen en van het pseudo-brugpensioen (Canady dry). De bijdragen zijn niet langer samengesteld uit een vast bedrag. Het betreft voortaan een
percentage dat toegepast wordt op het brutobedrag van
de aanvullende vergoeding.
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wet van 17 juni 2009 over de
ziekteverzekeringscontracten
De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst werd in juli 2007 vervolledigd via maatregelen betreffende de ziekteverzekeringscontracten.
Er werd een nieuw recht gecreëerd zowel voor de hoofdverzekerde (de werknemer) als voor de secundaire verzekerden (leden van de familie van de werknemer) : elke
aangesloten persoon bij een verzekering die gebonden is
aan de beroepsactiviteit heeft het recht om deze verzekering individueel geheel of gedeeltelijk voort te zetten, zonder
een bijkomend medisch onderzoek te moeten ondergaan
noch een nieuwe medische vragenlijst te moeten invullen.
Om van dit recht te kunnen genieten, moet de werknemer
gedurende de 2 jaren voorafgaand aan het verlies van het
ziekteverzekeringscontract gebonden aan de beroepsactiviteit, onafgebroken aangesloten zijn via één of meerdere opeenvolgende ziekteverzekeringscontracten onderschreven
bij een verzekeringsonderneming. De procedure is nogal log
en de werkgever wordt verplicht om een aantal gegevens
door te geven.

verscheidene stimuli
In 2009, werden er verschillende maatregelen getroﬀen
om de kosten te verminderen :
† herstructureringskaart en verlaging van de persoonlijke sociale bijdragen (133,33 €/maand voor de bedienden, 144 €/maand voor de arbeiders) en verlaging
van de patronale sociale bijdragen in geval van aanwerving van een werknemer die een “herstructureringskaart” bezit (zie wet van 19 juni 2009 en KB van
28 juni 2009);
† steun bij aanwerving – Activaplan – tijdelijke verhoging van de werk-uitkeringen betaald door de RVA.
Het KB van 21 december 2009 kent verhoogde bijslagen toe in het kader van de Activaplannen. Door deze
plannen wil men de aanwerving van jonge werknemers of oudere werknemers die reeds geruime tijd
werkloos zijn, stimuleren. Deze plannen voorzien,
enerzijds, een verlaging van de patronale socialezekerheidsbijdragen en, anderzijds, een activering van de
werkloosheidsuitkering wanneer de werkgever sommige categorieën van langdurig werklozen aanwerft.
Deze maatregelen compenseren slechts zeer gedeeltelijk de
verhogingen van ingevoerde patronale sociale bijdragen:
† nieuwe speciﬁeke bijdrage van 0,02 % voor de arbeidsongevallen (programmawet van 23 december 2009,
art. 105);
† belangrijke verhoging van de bijdragen voor het
Sluitingsfonds van ondernemingen : + 0,2 %.
Op regionaal niveau werden er ook maatregelen genomen.
Onze leden hebben een zeer sterke maatregel gebruikt.
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Besluit van de vlaamse regering van 20 maart 2009
tot wijziging van het besluit van de vlaamse regering
van 1 maart 2002 houdende de hervorming van het
stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector – Bs van 31 maart 2009 – 2de ed., blz. 25177

arbeidsregime en hij nog minstens 50 % van het voltijdse arbeidsregime werkt na de vermindering.

De werknemers die in het Vlaamse gewest hun arbeidstijd
verminderen, kunnen in bepaalde gevallen, genieten van een
stelsel van speciﬁeke premies, waaronder de aanmoedigingspremie.

† hetzij de erkenning als onderneming in moeilijkheden
of in herstructurering, via een beslissing van federale
Minister van Tewerkstelling en Arbeid;
† hetzij uit een substantiële daling van de economische
activiteiten die vastgesteld werd door een daling van
de omzet of de productie met minimum 20 %.

Het betreft een bijkomende tussenkomst toegekend door
de Vlaamse regering.
Er bestaan drie premietypes:
† aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet;
† aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet;
† aanmoedigingspremie in het kader van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.
Het becommentarieerde koninklijk besluit brengt enkele
wijzigingen aan aan dit laatste type premies. Deze premie
mag worden toegekend aan de werknemer die tewerkgesteld
is in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
waarvan de exploitatiezetel zich in het Vlaamse gewest bevindt, wanneer hij zijn arbeidsduur vermindert, in kader van
een herstructureringsplan van minstens 10 % van het voltijdse

Het statuut van onderneming in moeilijkheden of in herstructurering moet voortvloeien uit:

In uitzonderlijke gevallen en mits een bijzondere motivering,
kan de onderneming aan de Vlaamse regering vragen om de
daling van de economische activiteiten met minimum 20 %
te beschouwen als een substantiële daling van de economische activiteiten.
Bovendien moet er in de onderneming een plan worden
opgesteld. Dit plan moet worden goedgekeurd door de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, door de vakbondsafvaardiging of bij gebrek daaraan door het comité voor
preventie en bescherming op het werk, of bij gebrek daaraan, worden opgenomen in het arbeidsreglement.
Dit plan moet volgende vermeldingen bevatten:
† opgave van de arbeidsherverdelingsmaatregelen;
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† opgave van het aantal arbeidsplaatsen die het voorwerp uitmaken van de maatregelen;
† opgave van de periode van de maatregelen.

C. dossIers eIGen aan de
GlasIndUstrIe en aan het v.G.I.
Cevora (bedienden)

De bedragen van de tussenkomst van het Vlaamse gewest
werden aanzienlijk verhoogd. Zij variëren in functie van de
duur van de arbeidsduurvermindering, tussen 135,71 € bruto
en 492,85 € bruto.
De aanmoedigingspremies mogen slechts toegekend worden binnen de grenzen van de budgettaire kredieten die
voor deze premies voorzien zijn.
Maar de belangrijkste maatregel voor de ondernemingen die
in 2009 genomen werd was diegene die de drie anticrisismaatregelen beschreven in de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen inzake tewerkstelling ten gunste van het
behoud van de tewerkstelling heeft ingevoerd, namelijk :
† de tijdelijke crisisaanpassing van de arbeidsduur;
† de individuele en tijdelijke vermindering van de prestaties om de crisis te bestrijden (crisistijdskrediet);
† het tijdelijke en collectieve stelsel van totale of gedeeltelijke opschorting van de uitoefening van de arbeid
(gedeeltelijke werkloosheid voor bedienden).
Deze maatregelen werden verlengd, mits enkele versoepelingen, tot 30 juni 2010 door de wet van 30 december 2009
houdende diverse bepalingen.
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CEVORA werd in 1990 opgericht door de sociale partners
van het ANPCB teneinde de opleiding en de tewerkstelling
te bevorderen.
De opdracht van CEVORA wordt bepaald door de akkoorden gesloten tussen de sociale partners via een sectorale
CAO die tweejaarlijks ondertekend wordt. Hierdoor wil men
de werkgevers en de bedienden middelen ter beschikking
stellen om hen te helpen om vooraf bepaalde doelstellingen
inzake opleiding en tewerkstelling te halen. In de CAO van
16 juli 2009, hebben de sociale partners van de sector zich
geëngageerd om de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding met 5 % te verhogen. Voor de ﬁnanciering van deze
acties werd de bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal
Fonds voortaan vastgesteld op 0,21 % van de loonsom.
Globaal genomen kunnen de resultaten van CEVORA in
2009 als volgt worden samengevat :
† 66.400 bedienden die een opleiding van korte duur hebben gevolgd voor een totaal van 121.300 vormingsdagen;
† 2.895 werkzoekenden die een beroepsopleiding hebben gevolgd (lange duur);
† 2.100 personen die een begeleidingsprogramma bij de
beroepsherscholing hebben gevolgd;
† 80.180 bedienden die opgeleid werden dankzij de opleidingspremies voor de ondernemingen die gedekt
zijn door een vormingsplan, wat overeenkomst met
ongeveer 124.100 vormingsdagen;
† 430 bedienden die buiten de arbeidsuren een beroep
hebben gedaan op de maatregel voor beroepsopleiding;

† 194 jongeren die in 2009 gebonden waren door een
overeenkomst voor industrieel leerlingwezen in een
onderneming van het ANPCB.
In 2009, gingen de resultaten voor onze glassector de
hoogte in:
† 150 bedienden voor een totaal van 271 dagen (tegen 68
deelnemers in 2008) volgden gratis speciﬁeke opleidingen voor de glassector (opleidingen van korte duur);
† 705 bedienden werden gevormd via ondernemingsdossiers met premies;
† Ons competentiecentrum, dat openstaat voor arbeiders, bedienden, werkzoekenden en het onderwijs,
heeft in 2009 717 bedienden gevormd;
† 6 werkzoekenden in 5 ondernemingen, hetzij 3 keer
meer dan in 2008.

Cefoverre (competentiecentrum)
De activiteit van het Centrum bleef aanhouden ondanks de
economische crisis die onze sector heeft getroﬀen en dit in
het verlengde van 2008. De resultaten zijn als volgt:
† 1.110 arbeiders gevormd voor een totaal van 14.000 uren;
† 717 bedienden voor 9.857 uren;
† 75 werkzoekenden hebben een opleiding van lange
duur gevolgd, dit betekent 6.927 uren;
† 465 leerkrachten en 694 studenten gingen langs bij
CEFOVERRE voor respectievelijk 6.095 uren en 8.937
opleidingsuren;
† Tot slot 30 personen van andere sectoren genoten
een opleiding voor een totaal van 240 uren;
† M.a.w. een verhoging van 36 % t.o.v. 2008 in termen
van gevormde personen en van 11 % in termen van
opleidingsuren.

Alle belangrijke Waalse ondernemingen hebben een beroep
gedaan op de diensten van CEFOVERRE in 2009, met uitzondering van MD Verre in Ghlin ! De groep AGC is veruit
de belangrijkste gebruiker.
De ﬁnanciële resultaten van het boekjaar 2009 zijn eveneens
positief.

seCtorale oPleIdInGen In
vlaanderen: dossIer esf
Wij hebben onze doelstellingen in het kader van het dossier
“Glassector 3” gehaald gespreid over 2008 en 2009.
esf glasopleidingen III – eindresultaat
Deelnemers
Totaal
Arbeiders
Bedienden
Deelnemersuren
Totaal
Arbeiders
Bedienden

2008
1.023
836
187
2008
11.084
9.133,5
1.950,5

2009
911
764
147
2009
10.438
9.239,5
1.198,5

Totaal
21.522
18.373
3.149

Doelstellingen
19.516
16.589
2.927

Dit sectoraal initiatief, geﬁnancierd door het Fonds voor
Bestaanszekerheid voor de Glasnijverheid (arbeiders) met
de medewerking van het ESF en het Hefboomkrediet, is
enkel bestemd voor de Vlaamse ondernemingen gezien het
gebrek aan een gespecialiseerd opleidingscentrum in
Vlaanderen.
Wij hebben een nieuw dossier “Glassector 4” ingediend in
het verlengde van de vorige voor 2010-2011. Het werd door
de bevoegde instanties goedgekeurd.
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onze samenwerkInGen
Op sociaal vlak hebben wij in 2009 samengewerkt met de
sector van de productie van papierdeeg, papier en karton
vertegenwoordigd door COBELPA. Wij hebben dan ook gezamenlijke vergaderingen georganiseerd op het niveau van
de sociale Commissie VGI-COBELPA waarin de HRM’s van
de belangrijkste glas- en papierbedrijven vertegenwoordigd
waren rond actuele onderwerpen om samen gemeenschappelijke standpunten in te nemen.

Sinds 2010, heeft de samenwerking zich nog sterker doorgezet tussen het VGI, GSV (staalindustrieverbond) en
FETRA (verwerking van papier en karton). Deze 3 federaties
delen sinds januari dezelfde lokalen op de Pleinlaan in Elsene
en de 3 sociaal adviseurs wisselen hun informatie uit, nemen
gemeenschappelijke standpunten in en steunen elkaar. De
perfecte verstandhouding tussen de sociaal adviseurs en
hun assistenten belooft veel goeds voor de toekomst van
inDUfed dat in de toekomst alle industriële sectoren die
duurzame producten voortbrengen, wil samenbrengen.

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE
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MARKANTE
REALISATIES IN
2009
DEPARTEMENT MILIEU
EN TECHNIEK
1. mIlIeU en enerGIe
aCCord de BranChe In wallonIë
jaarverslag
Op 12 juni 2009, heeft het VGI tijdens het Comité Directeur
de resultaten van het convenant voor 2008 voorgelegd aan de
vertegenwoordigers van de Waalse regering.
In tegenstelling tot de vorige jaren zijn de resultaten voor de
sector lichtjes achteruit gegaan i.v.m. 2008. De IEE is verslechterd tussen 2007 en 2008, namelijk van 86,9 % naar 89,5 % en
de IGES van 89,3 % naar 90,4 %. Dit heeft tot gevolg dat de IEE
er slechts met 11,5 % en de IGES met 9,6 % is op vooruit gegaan tussen 1999 en 2008. T.o.v. de doelstellingen die bepaald
werden voor het jaar 2010, tekent zich een verschil af van +
0,9 % voor de IEE en van + 1,5 % voor de IGES. De sector heeft
echter zijn actieplan voortgezet en 54 maatregelen uitgevoerd
waarvan de resultaten wat energie-eﬃciëntie betreft, jaar na
jaar voortduren.
De sector toont minder goede resultaten voor 2008 wegens
overgangs- en tijdelijke gebeurtenissen in enkele ondernemingen van de sector en wegens het feit dat enkele van deze gebeurtenissen langer duren dan voorzien door de economische
crisis.
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veriﬁcatie van de toepassing van het convenant
Het VGI werd voor de tweede maal aan een audit onderworpen door een onafhankelijke ﬁrma (Pragmagora), aangesteld door de Waalse regering. Zoals in 2006, werden de
door het VGI gebruikte methode evenals de echtheid en de
juistheid van de gegevens nagekeken. Het feit dat het VGI
niet in het bezit is van alle rapporten van de revisoren van
de individuele ondernemingen, dat de jaarverslagen van de
leden soms meer de indexevoluties zouden moeten becommentariëren, en het feit dat de correcties niet altijd op dezelfde wijze in aanmerking worden genomen bij de
berekening van de indexen, waren enkele kleine opmerkingen van de revisor. Het verslag werd voorgelegd aan het
Comité Directeur in juni 2009 en werd goedgekeurd.

aUdItConvenant en
BenChmarkInGConvenant
In vlaanderen
Benchmarkingconvenant
Eind 2009 werd het jaarverslag over het jaar 2008 van de
Commissie Benchmarking Vlaanderen, waarin het VGI de
glassector vertegenwoordigt, gepubliceerd. Uit het rapport
blijkt dat de aan het convenant deelnemende bedrijven
over 2008 globaal genomen minder goed presteren dan gepland maar nog steeds beter dan de wereldtop.
Daar waar in 2007 alle deelnemende bedrijven samen reeds
26,3 PJ beter waren dan de wereldtop is deze voorsprong in
2008 gedaald tot 1 PJ. De impact van de economische crisis
heeft de energie-eﬃciëntie immers negatief beïnvloed heeft.
In absolute cijfers daalde het energieverbruik in 2008 ten
opzichte van 2007 met maar liefst met 11,1 PJ, wat quasi
volledig kan toegeschreven worden aan een verlaagde productie vanaf september 2008. Het energieverbruik ligt hiermee ook 7 PJ onder het verbruik in het startjaar 2002.
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Wat de CO2-emissies betreft, stellen we voor de eerste maal
lagere emissies vast dan in het startjaar 2002. Hier speelt opnieuw de economische crisis een duidelijke rol. De totale
CO2-emissies van de convenantbedrijven bedroegen
32,58MTon in 2008.
De cijfers voor de glasindustrie als dusdanig zijn niet beschikbaar omdat zij samengevoegd zijn met de cijfers van
de zandgroeven en andere bedrijven omwille van de conﬁdentialiteit.

auditconvenant
In september 2009 werd het jaarverslag van de Commissie
voor de follow-up van het auditconvenant gepubliceerd
voor de periode juni 2008 – augustus 2009.
In 2009 dienden de bedrijven een 2de energieplan in. Uit
deze plannen blijkt dat de implementatie van alle “Zekere
maatregelen” een geraamde besparing van ongeveer 2.007
TJp (d.i. ong. 2 PJp) zal realiseren of 4,64% van het totale primaire energieverbruik in 2005. Bijkomend identiﬁceren de
aanvaarde energieplannen een potentieel van nog eens 5,3%
(of ong. 2.303 TJp) aan “Potentiële maatregelen”, die na een
eerste screening rendabel blijken te zijn maar waarvan de
implementatie nog afhangt van één of meerdere factoren.
In het jaarrapport wordt eveneens de deﬁnitieve rapportering over het verbruiksjaar 2007 weergegeven. Er wordt vastgesteld dat het totale primaire energieverbruik in 2007
verder gestegen is t.o.v. het referentiejaar 2005. Er is echter
wel een gemiddelde verlaging van het “speciﬁek verbruik”

binnen deze bedrijven van ongeveer 4% ten opzichte van
het referentiejaar 2005. Bij de CO2-emissies zien we een gelijkaardige trend. Uit voorlopige resultaten over de monitoring over het jaar 2008 zien we reeds de eerste tekenen van
een moeilijke economische en ﬁnanciële situatie bij sommige sectoren, met een negatief gevolg op de energie-eﬃciëntie tot gevolg.

eU emIssIon tradInG sCheme
Post 2012
De richtlijn met betrekking tot het Emissiehandelsysteem
(ETS) voor de periode 2012-2020 werd op 23 januari 2008
gepubliceerd in het kader van het klimaatpakket van de
Europese Commissie. De richtlijn is beter gekend onder de
naam ‘EU ETS post 2012. De richtlijn bevatte nog tal van elementen die verder uitgewerkt dienden te worden en waarover nog beslissingen genomen moesten en moeten worden.
Een van deze elementen was het bepalen van de lijst van sectoren die blootgesteld zijn aan Carbon Leakage. Hiervoor
heeft het VGI samengewerkt met de Europese glasfederaties
en de regionale en federale overheden om ervoor te zorgen
dat juiste gegevens en informatie over de sector werden gebruikt. Uiteindelijk werd de lijst op 5 januari 2010 gepubliceerd met daarop alle subsectoren van de glasindustrie
behalve glaswol. Een ander belangrijk element is de bepaling
van de benchmarks waarop de toekenning van gratis emissierechten aan de verschillende subsectoren zal gestoeld zijn.
Het VGI heeft hier telkens de positie van de glasindustrie aangebracht en verdedigd bij de Vlaamse en Waalse overheid.

andere federaties deel, waardoor de representativiteit van de
enquête nog toenam. De bedoeling van de enquête bestaat
erin om het tekort aan transparantie in de energieprijzen te
verminderen en om de ondernemingen een leidraad te
geven bij de heronderhandeling van hun contracten. De
deelnemende ondernemingen ontvangen als resultaat een
anonieme gedetailleerde analyse ontvangen van de gas- en
elektriciteitsprijzen van meer dan 200 ondernemingen. Heel
wat VGI-leden namen in 2009 aan de enquête deel.

PreventIePlan voor verPakkInGsafval
Het evaluatieplan van het preventieplan 2007 – 2010 voor
het verpakkingsafval van de glassector voor de jaren 2008
en 2009 werd door het VGI opgesteld en naar de
Interregionale Verpakkingscommissie opgestuurd die het
plan heeft goedgekeurd.

samenwerkInG vGI – CoBelPa –
ProdUCtIe van elektrICIteIt UIt
restwarmte
In het kader van de samenwerking tot 31 december 2009
van het VGI met de Belgische federatie van de fabrikanten
van papierdeeg, papier en karton, COBELPA, hebben er

enqUête over de enerGIePrIjzen
Voor het 5de opeenvolgende jaar organiseerden de federaties
van de chemie (essenscia), de voeding (FEVIA) en het VGI
een enquête over de energieprijzen. In 2009 namen eveneens
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meerdere vergaderingen van de gezamenlijke commissies
VGI / COBELPA plaatsgehad : de Vlaamse commissie milieu,
de Waalse commissie milieu, de Vlaamse commissie klimaat
en de Waalse commissie klimaat. Deze vergaderingen zijn
uitgemond in informatieuitwisselingen en interessante
ideeën. Er werden eveneens gemeenschappelijke standpunten ingenomen en diverse acties ondernomen. Eén van deze
acties betreft het voorstel om de productie van elektriciteit
uit restwarmte in rekening te brengen in het systeem van
de Waalse groene certiﬁcaten. Het voorstel wil tegemoet
komen aan het signiﬁcante bestaande potentieel in
Wallonië voor dit type projecten en aan het huidige gebrek
aan rentabiliteit om deze projecten te realiseren. Er werden
interne vergaderingen gehouden, alsook met de vertegenwoordigers van andere federaties (chemie, cement, staal…
.) die hebben geleid tot een voorstel ter zake. Nadien heeft
er een ontmoeting plaatsgehad tussen het kabinet Nollet
en een delegatie van de Waalse industrie. Het kabinet van
Minister Nollet erkende het potentieel, maar is jammer genoeg niet bereid om de voorgestelde aanpassingen aan het
systeem aan te brengen.

aPetra-BIjdraGe
Vanuit de leden van het VGI werd de aandacht getrokken
op de bijdrage die geïnd wordt op elke liter geconsumeerd
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olieproduct, de zogenaamde APETRA-bijdrage. APETRA is
de organisatie die in België instaat voor het aanhouden van
de strategische voorraden van stookolieproducten en ﬁnanciert dit met de inkomsten van deze bijdrage. De bijdrage
wordt geïnd op 3 categorieën aardolieproducten, waarvan
zware stookolie er een is. Voor verbruikers van zware stookolie loopt de kost van deze bijdrage echter hoog op en ligt
deze niet in lijn met wat men betaalde voor deze dienst
vóór de oprichting van APETRA in 2006. Op 16 juni vond
dan ook onder leiding van het VGI een ontmoeting plaats
met deze organisatie. Het gesprek liet ons toe om meer inzicht te krijgen in het systeem en in de werking van de organisatie en zette ons er toe aan om verdere actie te
ondernemen. Zo schreef het VGI een brief naar Minister van
Energie Paul Magnette waarin we de problematiek aankaartten en werd op vraag van het VGI een vergadering georganiseerd binnen het VBO waarop ook de petroleumfederatie
aanwezig was. De vergadering besloot om vanuit het VBO
een onderhoud te vragen met de Minister.

ComPetentIeCentrUm feBelIeC
Begin 2009 werd het competentiecentrum van FEBELIEC,
de federatie van industriële verbruikers van elektriciteit en
gas in België, opgestart. Dit competentiecentrum bestaat
uit de energie-experten van de federaties die lid zijn van FEBELIEC en heeft ondermeer tot doelstelling om een aantal
taken, zoals het opstellen van position papers over belangrijke energiethema’s, onder de federaties te verdelen. Het
VGI werd de taak toebedeeld om een overzicht en postion
paper te schrijven over de meerkosten die op elektriciteit
geheven worden bij Belgische bedrijven. Het VGI heeft de
resultaten hiervan gepresenteerd op de werkgroep elektriciteit van FEBELIEC en vervolgens werd de position paper
door de Raad van Bestuur van FEBELIEC goedgekeurd. De
paper is gepubliceerd op de website van FEBELIEC.

ProjeCt 5 “enerGIe In de IndUstrIe”
van voka-PlUs
In het kader van het VOKA-plus samenwerkingsverband
tussen de Vlaamse sectoren werd een project opgestart
rond het thema energie en klimaat in de industrie (project
5). In het project zijn verschillende luiken, namelijk rond de
meerkosten op energie in Vlaanderen t.o.v. het buitenland,
rond de evaluatie van het huidige systeem voor groene
stroom en een reﬂectie over een systeem voor groene
warmte en rond de convenanten post 2012. Het VGI nam
hieraan actief deel.

2. teChnIek, dUUrzaam BoUwen en
PromotIe hr-Glas
teChnIsChe nota’s vGI
Vanuit het Uitvoerend Comité van het VGI werd de vraag
gesteld om de VGI nota 03 “Uitzicht van transparante beglazingen voor gebouwen: methodes en aanvaardingscriteria” te herzien. Vanuit de normalisatiewerkzaamheden rond
de glasnorm bleek het eveneens opportuun om nota 06 “De
verschillende types veiligheidsglas en hun toepassingen in de
bouw” te herzien. Bijgevolg vond op 17 november 2009 een
vergadering van de VGI ad hoc werkgroep ‘techniek’ plaats.
Op deze vergadering werd de aanzet gegeven van de herziening van de twee nota’s die momenteel nog lopende is.

Binnen de werkgroep HR van het VGI werd vastgesteld dat
het nuttig zou zijn om naast de bestaande nota’s nog een
verklarende nota over thermisch verbeterde afstandhouders
te hebben. Deze nota werd vervolgens opgesteld binnen de
schoot van het VGI en is reeds gepubliceerd op de website
van het VGI (nota 09).
Het VGI heeft ook gewerkt aan een uitgebreid document
over glas dat deel zal uitmaken van het handboek van de
AluminiumConstructeur. Dit werd ons gevraagd vanuit de
Federatie van Aluminium Constructeurs. Voor dit handboek baseerde het VGI zich op de Technische Voorlichting
214 “Glas en glasproducten, functies van beglazing” van het
WTCB en op de expertise en informatie van het VGI en zijn
leden.

werkzaamheden seCtorale oPerator nBn e 129 en amendementen
nBn s 23-002 Glaswerk
In zijn hoedanigheid van sectorale operator van de normalisatiecommissie E 129 “Glas in de bouw”, organiseerde het
VGI twee commissievergaderingen. Op 15 juni liep het
openbaar onderzoek af van de amendementsvoorstellen
van de norm NBN S 23-002 ‘glaswerk’ en bijgevolg diende
de commissie zich te buigen over de resultaten van het onderzoek. Tijdens de vergaderingen werden de ontvangen
opmerkingen en vragen besproken en werden de amendementen aangepast zodat de volledige commissie en dege-
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nen die opmerkingen hadden ingediend er zich in kunnen
vinden. Vervolgens werd de ﬁnale versie van de amendementen voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het NBN
die deze goedkeurde. Uiteindelijk werden de amendementen bekrachtigd door de publicatie in het Belgisch
Staatsblad op 17 februari 2010.
Naast de norm NBN S 23-002 glaswerk, heeft de commissie
E 129 ook andere taken vervuld. Zo werd tijdens de vergadering ook de vertegenwoordiging van de commissie binnen andere normalisatiecommissies (CEN, ISO) bekeken,
werden de werkzaamheden van de CEN TC 129 en de ISO
TC 160 opgevolgd en werd daar waar nodig een Belgische
stem of advies uitgebracht via het NBN.

dUUrzaam BoUwen
Verschillende vergaderingen van de werkgroep Duurzaam
Bouwen van het VGI vonden in 2009 plaats. Op de agenda
van deze werkgroep staan thema’s zoals Environmental
Product Declarations (EPD), de certiﬁcatie van duurzame
gebouwen (Valideo, Local Green Building Council,
Referentiekader WTCB), vlakglasrecyclage, enz… Met betrekking tot EPD’s werd stil gestaan bij het initiatief van de
federatie van de BouwMaterialenProducenten (BMP) om
een communication format te ontwikkelen dat toelaat om
binnen België eenvormig te kunnen communiceren over
EPD’s die in het buitenland werden opgesteld. De geschiktheid van het format voor het materiaal glas werd tijdens de
vergadering afgetoetst en besproken. Verder werd ook het
initiatief van de FOD leefmilieu om in het kader van zijn
strategisch productplan een Belgisch EPD-programma op
te starten bekeken en werd vervolgens het standpunt van
de glasindustrie aan het BMP overgemaakt.

ProjeCt voka-PlUs enerGIeeffICIëntIe GeBoUwen
In het kader van het VOKA-plus samenwerkingsverband werd
eveneens een project opgestart rond het thema energie-eﬃciëntie in gebouwen. Dit project heeft tot doel om de richting
aan te duiden waarin het Vlaamse beleid tegen 2020 op dit
vlak zou moeten evolueren. VOKA en de betrokken Vlaamse
sectorfederaties (Vlaamse Confederatie Bouw, VGI, Agoria,
UPSI,… ), schreven hiertoe een document aan dat binnenkort
aan de Vlaamse overheid kenbaar gemaakt zal worden.

PromotIe hr-Glas In het alGemeen
Het Verbond van de Glasindustrie is een van de eerste sectoren die zich ingezet heeft voor energiebesparingen in ge-
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bouwen ter bescherming van het milieu. Ons Verbond
voert sinds 1996 campagne voor de promotie van hoogrendementsglas.
Het Belgische woningpark blijft een van de oudste en
slechtst geïsoleerde van Europa ondanks alle campagnes en
stimuli allerhande. Wanneer men renovatiewerken in zijn
woning wenst uit te voeren, wil men meestal het comfort
verhogen, het prestige, de esthetiek of de gerieﬂijkheid.
Alle actoren zowel publieke als privé, blijven echter klaarstaan om de energiebesparingen en de duurzame ontwikkeling aan te moedigen en te promoten.

† Zij zijn ook bijzonder actief geweest in het kader van
het Vlaams plan “Energierenovatieprogramma 2020”
en van de Waalse clusters;
† De contacten met de raamfabrikanten in de verschillende materialen en met de fabrikanten van zonwering werden versterkt;
† De contacten met de regionale overheden in het
kader van de EPB-reglementeringen, de premies, de actieplannen voor de vervanging van enkelglas en oude
“klassieke” dubbele beglazingen, zonwerende beglazing
waren eveneens veelvuldig. Zie ondermeer onze actie
in het kader van de premies in het Waalse gewest;
† Een aantal van onze leden zijn actief in de 6ième pôle
van het Plan Marshall2.Vert.

Het is onmogelijk om hier een volledige inventaris op te
maken van alle initiatieven waaraan het VGI heeft deelgenomen tijdens 2009 omdat ze zo talrijk waren. We sommen
slechts de belangrijkste op :
† Hoorzittingen in de schoot van de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven over groene ﬁscaliteit en groene jobs;
† Standpuntinneming m.b.t. het deel “energie-eﬃciëntie
van gebouwen” van de Mc Kinsey-studie uitgevoerd
door het VBO;
† De bevoegde autoriteiten, de vaklui van de bouwnijverheid en de particulieren kregen talrijke inlichtingen over
glas en beglazingen. De adviseurs hebben bijzonder hun
best gedaan om tijdens het boekjaar een maximum
aantal conferenties en infovergaderingen te geven om
de kwaliteiten en karakteristieken van glasproducten
die tot energiebesparingen kunnen leiden een grotere
bekendheid te geven. Dit alles bij particulieren, onderzoekscentra, energieloketten, diverse platforms, …;
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enerGIePremIes 2010 van het
waalse Gewest
Verscheidene oﬃcieuze geruchten rond de opstelling van
een nieuw programma voor de energiepremies in het
Waalse gewest voor 2010 deden begin 2010 de ronde. Het
bleek dat de vervanging van een klassieke dubbele beglazing
door een HR-beglazing niet voorzien was in het vernieuwde
stimulisysteem. Het Verbond heeft zijn bekommernissen en
opmerkingen aan de bevoegde minister Jean-Marc Nollet
overgemaakt. Men heeft er rekening mee gehouden en,
eveneens op basis van vorige acties, de aanbevelingen gevolgd van de sector door de vervanging via de premie “dubbele beglazing” aan te moedigen.

Het VGI steunt de krachtlijnen van het premiestelsel 2010:
voorrang wordt verleend aan de isolatie van het geheel van
de gebouwenschil – dak, muren en vloer – en de gradatie
van de subsidies voor bescheiden inkomens. De Federatie
betreurt echter dat, in tegenstelling tot de externe zonweringen, de zonwerende beglazing er niet wordt in aangemoedigd om oververhitting te vermijden, en dit ondanks
de verschillende voordelen. De sector betreurt eveneens de
arbitraire en niet gefundeerde discriminatie tussen klassieke
isolatie en isolatie die als “natuurlijk” wordt voorgesteld.

VERBOND VAN DE GLASINDUSTRIE
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CONGRES EN
STUDENT’GLASS
AWARD

Op 9 oktober 2009 heeft het VGI de 10de editie van zijn
Congres van Verwerkers van Vlakglas georganiseerd bij CEFOVERRE, het competentiecentrum voor de sector in Jumet.
We konden rekenen op een talrijke opkomst en volgens de
evaluatieformulieren van de deelnemers kregen wij een gemiddeld tevredenheidspercentage van 4,1/5. Deze tiende editie
was dus een van de betere.
Volgende thema’s kwamen aan bod:
† De relatie tussen licht en glas;
† De rol van het glas in het concept van het passiefhuis;
† Een technische informatienota over speciale glazen
bouwwerken;
† Presentatie van de activiteiten van de VGI-werkgroepen
“HR” en “Duurzaam Bouwen”, met het accent op de
werkgroep HR.
Het 10de congres was ook de gelegenheid, en dit is nieuw, om
de 9de Student’s Glass Award aan de architect studente Céline
hautfenne van het victor horta Instituut uit te reiken. Voor
het eerst sinds het bestaan van de wedstrijd kreeg de winnares
de gelegenheid om haar project toe te lichten.
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Het betrof een “Europees Centrum in de wijk van het
Zuidstation in Brussel” van glas uiteraard !
Het transparant en opaak zijn van het glas geven het project
net een geharmoniseerd contrast. En dat werd door de jury
geapprecieerd ! Dit project, gelegen in de wijk van het
Zuidstation in Brussel, wil een plek van toenadering zijn
rond het thema van de culturele identiteit. Het bestaat uit
tentoonstellingsruimtes, een reeks musea, straatoptredens
of zelfs een virtuele Agora.
Door het vindingrijke gebruik van glas dat zowel transparant
als opaak is, konden evenwichtige en dynamische ruimtes
worden gecreëerd. Het glazen gordijn van de gevel geeft een
visie en een openheid van Brussel op Europa. Bovendien
werd de transparantie van het glas hier vakkundig gebruikt;
de activiteit binnen het gebouw en de drukte op de straat
in het Zuidkwartier gaan er hand in hand.

Het transparante glazen gordijn van het gebouw contrasteert en past zich perfect aan bij de kristallijnmassa’s die statische elementen vormen en die in de schoot van het
gebouw rustruimtes creëren waar men kan lezen of artistieke kunsten kan beoefenen.
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 bedrijfsen 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 2008
hun studies van architect, burgerlijk of industrieel ingenieur
hebben beëindigd.
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