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HET JAAR 2013
DE SECTOR DIE HARD

ZAL MOETEN

KNOKKEN VOOR ZIJN

TOEKOMST

De twee grootste klanten van de glasindustrie zijn, zoals ie-
dereen weet, de automobiel- en de bouwsector, twee sec-
toren die bijzonder zwaar geleden hebben onder de crisis.

De bouwsector heeft min of meer standgehouden tijdens
de crisis. De groei is echter vooral te danken aan de appar-
tementen (+9%) maar veel minder aan de huizen (-5%). In
2013 waren er volgens een studie van ING Focus Real Estate
2,5 leningen voor renovatie voor elke bouwlening, dubbel
zoveel als tien jaar geleden. 

De automobielmarkt is dan weer zo goed als stabiel gewor-
den in vergelijking met 2012, maar we halen de topresulta-
ten uit 2006 nog lang niet. De concurrentie is steeds
scherper, en de vraag verplaatst zich naar kleinere en minder
krachtige, doch veiligere en minder uitgeruste voertuigen
(low cost boom), die echter veel minder snel dan vroeger
worden vervangen. 

De conjunctuurcurve van de sector, opgemaakt door de
NBB, die gedaald was tijdens de jaren 2011 en 2012, heeft
zich hersteld tijdens het jaar 2013, maar we blijven onder
de waarden die begin 2010 bereikt werden.

www.vg i - f i v.be
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De Belgische glasexport, vitaal voor de sector die, ter her-
innering, een volume exporteert dat hoger ligt dan zijn
eigen productie, heeft bijzonder zwaar geleden onder de
crisis. Na een nagenoeg continue groei tussen 1980 en
2007 (historisch maximum), komen we aan het einde van
het jaar 2013 aan een niveau dat iets onder dat van het
jaar 2000 ligt. Er was sprake van een licht herstel in 2011,
maar de resultaten voor 2012 en 2013 blijven evenwel
onder die van het jaar 2011. 
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Het volume van de verkochte Belgische glasproductie is
sterk gedaald en we halen zelfs het niveau van begin
jaren 1960 niet meer. Sinds het eind van de jaren zestig
had de sector nog nooit minder dan een miljoen ton ver-
kocht (historisch maximum: 1.631.000 ton in 1998). 2013
wordt afgesloten met een niveau van zo'n 750.000 ton:
verscheidene ovens werden stilgelegd, andere werden in
stand-by gezet.

Door de crisis is de verdeling van het verkochte volume
per sector volledig gewijzigd met een drastische vermin-
dering van het aandeel van vlakglas, met een percentage
dat daalt van 62 naar 37,8 % tussen 2012 en 2013. Ook al
kunnen we ons enkel verheugen over de betere prestatie
van de twee andere sectoren, we blijven ook hier ver
onder de betere voorbije jaren. 

Wat betreft de werkgelegenheid, deze is, tijdens deze
conjunctuur die blijft slabakken, nog maar eens gedaald
in 2013. De definitieve cijfers zijn nog niet bekend, maar
de meest recente beschikbare cijfers (midden 2013)
tonen aan dat er 1.300 arbeidersposten verloren gegaan
zijn sinds juni 2008.Export, import en saldo

Conjunctuurscurve
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De problemen waarmee de sector te kampen krijgt zijn
enorm:
† overcapaciteit in Europa (een vijftiental lijnen werden

stilgelegd)
† hogere lonen, kosten en belastingtoeslag op energie

in Europa
† onvoldoende steun voor isolatie en voor renovatie

van gebouwen (= onvoldoende bestrijden van de op-
warming van de aarde)

† onvoldoende weerstand van Europa ten opzichte van
de internationale concurrentie (late reactie op de
dumping van fotovoltaïsch glas in China)

† streng milieu- en klimaatbeleid in Europa, in tegen-
stelling tot landen buiten Europa (bv. geen wisselsys-
teem voor CO2-quota in de niet-Europese landen)

† …

De glassector kent dus sinds 2011 een van de zwaarste
crisissen in zijn bestaan, en jammer genoeg kunnen er
geen verbeteringen worden verwacht voor ten minste de
twee komende jaren.

Twee belangrijke sites zijn reeds gesloten: EMGO (gloei-
lampen), Saint-Gobain-Sekurit (autobeglazing) en on-
langs werd de beslissing genomen om die van AGC Glass
Europe te Roux (glas voor fotovoltaïsche panelen) en van
Saint-Gobain Glass te Auvelais te sluiten.

De voornaamste klanten van de sector, de bouw en de
automobielsector kregen het bijzonder zwaar te verduren
de jongste jaren. De sector van de fotovoltaïsche panelen
is dan weer volledig ingestort. De sector van het holglas
en die van de industriële toepassingen doen het dan wel
iets beter, maar de vorige topscores zijn nog lang niet in
zicht. 
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De onderzoekers van de sector ontdekken voortdurend
nieuwe toepassingen voor een materiaal met zowat on-
eindige mogelijkheden. 

De glassector blijft uitstekende producten aanbieden,
waarvan de toegevoegde waarde en de technologische
inhoud voorturend toeneemt. Verder zijn er ook de vele
toepassingen die de sector vandaag kan bieden voor iso-
latie, voertuigen, interieurvormgeving en inrichting van
gebouwen, verpakking van voedingsmiddelen, van far-
maceutische producten of parfumerie... om maar enkele
voorbeelden op te sommen.

Glas draagt bij tot een kwaliteitsvolle architectuur en tot
een gezonde levensstijl: het materiaal van verpakkingen
is onschadelijk voor de gezondheid, herbruikbaar en re-
cycleerbaar.

Investeringen in de betere beschikbare fabricatieproces-
sen zijn ook steeds milieuvriendelijker (minder CO2, min-
der stof, minder uitstoot, betere energie-efficiëntie).
Glasproducten zijn steeds krachtiger, verbeteren ons
comfort, onze veiligheid en het milieu, en dragen bij tot
een verfraaiing van onze leefruimten. Ter herinnering, het
gebruik van een performante beglazing kan ervoor zor-
gen dat gedurende zijn hele levensduur 9 keer de hoe-
veelheid aan uitgestoten  CO2 tijdens de productie ervan
wordt vermeden.

Desalniettemin blijft de sector een innovatieve en toe-
komstgerichte speler in de industrie, zowel voor de sec-
toren van de bouw, de automobiel, de drank, de horeca
en interieurverfraaiing, om enkel de meest bekende voor-
beelden te noemen, maar op alle vlakken zullen we moe-
ten knokken om het behoud ervan in ons land te
verzekeren.
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KERNCIJFERS VAN DE SECTOR

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

                                                              2010            2011            2012            2013

Productie (1.000 t)
                                   1.105            1.016              970               750 -22,68

Totale export (x 106€)
                            1.999            2.061            1.881            1.914 1,75

Totale import (x 106€)
                            1.395            1.462            1.421            1.463 2,96

Aantal arbeiders (PC 115 juni)
                6.213            6.114            5.856            5.485 -6,34

+%
13/12
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MARKANTE
REALISATIES VAN DE

DEPARTEMENTEN
DEPARTEMENT

ENERGIE EN MILIEU

DE VRIJwILLIgE OVEREENKOmSTEN

In wallonië
“Accord de Branche” (milieuovereenkomst) van de
eerste generatie
In 2013 werden de eindresultaten van de sectorovereenkomst
(« accord de branche ») geconsolideerd en voorgesteld aan
het Waals Gewest. Ondanks een ongunstige economische
context en een productievolume dat nauw aanleunde tegen
dat van 2000, behaalde de glassector de vooropgestelde doel-
stellingen. De sector ging er 17,9% op vooruit op het vlak van
energie-efficiëntie en verminderde zijn CO2-uitstoot met
22,8%. Op 16 januari 2014 maakte de Regering bekend dat
de doelstellingen verwezenlijkt waren en werden de onder-
tekenende bedrijven bevrijd van hun verbintenissen.

« Accord de Branche » van de 2e generatie
Het jaar 2013 was gewijd aan de voorbereiding van de on-
dertekening van het nieuwe akkoord vóór het jaareinde.
Tijdens het eerste semester startten de ondernemingen die
de toetredingsverklaring ondertekenden de uitvoering van
hun energieaudit onder begeleiding van een erkende ener-
gieauditeur. Al deze audits werden tegen 30 juni aan het
Gewest voorgesteld. Het sectoraal actieplan, opgesteld op
basis van de individuele maatregelen, voorziet een verbete-
ring van de energie-efficiëntie met 13,1% en een verminde-

www.vg i - f i v.be
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In 2013 gingen de werkzaamheden van de commissie met
betrekking tot de praktische uitwerking van de overeen-
komsten van start. De commissie werkte aan het opstel-
len van verschillende toelichtingen ivm het inzet van
flexibele maatregelen, van energiebeheersmaatregelen, het
verwerken van het plan van aanpak en de energieplan.
Ten slotte vonden er gesprekken om de aard van de in-
formatie voor de evaluatie van het potentieel voor de toe-
passing van warmte-krachtkoppeling met hoog
rendement en van doeltreffende warmte- en koudenet-
ten te kunnen uitvoeren plaats. De nieuwe overeenkom-
sten zullen in werking treden op 1 januari 2015 om de
continuïteit tussen de overeenkomsten te verzekeren. 

milieuovereenkomst : vermindering van de NOx-
uitstoot
Sinds 2009 ondertekende het VGI een overeenkomst met
het Vlaams Gewest betreffende de NOx-uitstoot van de
glasproducenten. In 2012 stootte de glassector zo’n 26%
minder uit dan het plafon voorzien in zijn sectoraal ac-
tieplan. Deze verminderde uitstoot is het resultaat van de
uitvoering van de maatregelen van het plan. Een sterke
daling wordt verwacht van de emissies voor de resultaten
van de monitoring 2013 bij de uitvoering van alle maat-
regelen die in het plan zijn opgenomen. 

DE EUROpESE RICHTLIJNEN

Emission Trading System (EU ETS) 2013 - 2020
In het kader van de uitvoering van de derde fase van het
ETS voor de periode 2013-2020, ondersteunde het VGI
tal van acties van Glass Alliance Europe. Tijdens Europese
raadplegingen met betrekking tot de bescherming van de
blootgestelde sectoren en de visie na 2030, ondersteun-

ring van de CO2-uitstoot met 23% ten opzichte van 2005.
Ten slotte werd de overeenkomst tussen het Gewest en
het VGI ondertekend op 19 december 2013 door de mi-
nisters Nollet en Henry, om in werking te treden  op 1 ja-
nuari 2015.   

In Vlaanderen
Audit en benchmarking convenant
Het herstel van de industriële sector en de resultaten van
de genomen maatregelen voor energie-efficiëntie hadden
in 2012 tot gevolg dat het energieverbruik van alle onder-
nemingen die een akkoord van het type “benchmark”
hadden gesloten 9,3 Petajoule lager lag dan de wereldtop,
die in vergelijking met 2002 zelf reeds met 43 PJ was ge-
daald. Dankzij de maatregelen voor energie-efficiëntie kon
in 2012 de uitstoot van 4,36 Mton CO2 worden vermeden. 

Uit de jaarlijkse evaluatie van het auditconvenant blijkt
dat het primaire energieverbruik bij een identiek produc-
tievolume met 3,1% is gedaald in vergelijking met het re-
ferentiejaar 2005. De E.P.I. (Energieprestatie-index) blijft
gunstig evolueren met een verlaging van het specifieke
energieverbruik met ongeveer 9,7% t.o.v. het referentiejaar
2005. Deze daling toont aan dat de genomen energiebe-
sparende maatregelen hun vruchten afwerpen. 

Eind 2013 ondertekenden de ‘auditconvenant’ bedrijven
een addendum waarin deze overeenkomst ten laatste tot
31 december 2014 wordt verlengd.

Een nieuw energiebeleidsovereenkomst
De nieuwe energieakkoorden richten zich respectievelijk
tot VER- en niet-VER bedrijven. in oktober en decembre
vonden de 1ste en 2de lezing van deze teksten door de
Vlaamse regering plaats. 
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den het VGI en zijn leden het standpunt van GAE. Deze
verschillende stellingnames werden door het VGI ook
overgemaakt aan de Belgische vertegenwoordigers in de
verschillende Europese comités. Er werden gelijkaardige
acties gevoerd om de tussenkomst van de commissie in
de koolstofprijs te beperken via diverse maatregelen zoals
‘backloading’ en ‘set-aside’.

Binnen GAE werd het thema van de herziening van de
lijst met sectoren beschouwd als blootgesteld aan kool-
stoflekken (carbon leakage list) als belangrijkste dossier
aangeduid voor het tweede kwartaal. In samenwerking
met GAE vonden ontmoetingen plaats op Europees ni-
veau met het kabinet van commissaris Karel De Gucht
en op Belgisch niveau met de vertegenwoordigers van het
AwAC en van de cel klimaatsverandering van de FOD.

Industrial Emission Directive (IED)
In Wallonië en Vlaanderen nam het VGI actief deel aan
informatiesessie met betrekking tot de omzetting van
deze richtlijn. 

In Wallonië werd een seminarie georganiseerd om onze
leden te informeren over de nieuwe verplichtingen van
de IED-richtlijn met name inzake bodemonderzoek.

Tijdens deze informatiesessie werden de volgende pre-
sentaties gegeven:
† Bodemdecreet : eoretische aspecten door Mevr.

Dusart van de SPW-DAS ;
† Bodemonderzoek : praktische case door Mevr. Radas

van Fedexsol ;
† Omzetting de la IED-richtlijn door Mevr. Petitjean van

de SPW-IPPC.

Al deze documenten kunnen gedownload worden op de
website van het Verbond : vgi-fiv.be | Publications  >
Evènements.

ENERgIE IN BELgIë

Toeslag op elektriciteitskost
Als lid van Febeliec, de Federatie van gebruikers van elek-
triciteit en gas, zorgt het VGI jaarlijks voor de opvolging
en het opstellen van de « position paper » ivm alle fede-
rale en gewestelijke toeslagen op de elektriciteitsprijs.

In 2013 namen de leden van het VGI tevens deel aan de
uitvoering van een studie van Deloitte over een bench-
marking van de elektriciteitsprijs tussen de Belgische ge-
westen en onze buurlanden.
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Enquête over de elektriciteitsprijs
Voor het 9de opeenvolgend jaar organiseerden de federa-
ties: Essenscia, Fevia, VGI, Cobelpa, Fetra, Agoria en
Fedustria een enquête over de energieprijzen. Voor deze
enquête werden maar liefst 350 geldige antwoorden ver-
zameld. Deze enquête heeft als doel het gebrek aan trans-
parantie weg te werken in de energieprijzen en een
leidraad aan te bieden aan bedrijven voor de onderhan-
deling van hun contracten. De deelnemende bedrijven
ontvangen in ruil een gedetailleerde analyse van de gas-
en elektriciteitsprijzen. De meeste leden van het VGI
namen in 2013 deel aan de enquête. 

De ODV-toeslag van Elia op de elektriciteitsfac-
tuur
In Wallonië bepaalt het mechanisme van groenestroom-
certificaten (GSC) dat de houder van deze GSC’s ofwel
kan herverkopen aan het markttarief ofwel aan Elia aan
een vast tarief van 65€/GSC. Om de kosten van deze
openbare dienstverplichting te kunnen dekken houdt Elia
voor zijn tarieven rekening met een kostenpost van
13,81 €/MWh.  Dit tarief wordt op lineaire wijze en zonder
plafon doorgerekend aan alle consumenten die aangeslo-
ten zijn op het distributienet. De Waalse glassector zit zo
met een toeslag van 5 miljoen euro, wat een serieuze han-
dicap vormt voor zijn concurrentievermogen ten op-
zichte van de buurlanden.

Als reactie op deze concurrentiële handicap, werden tal van
acties gevoerd (brieven, ontmoetingen, persartikels,…)
door alle industriële sectoren via de UWE, om de concur-
rentiepositie van onze ondernemingen te verdedigen. Op
7 februari 2013 besliste de Waalse Regering om industriële
klanten verminderingspercentages toe te kennen op de
Elia-toeslag en in september werden de maatregelen voor

het jaar 2013 en de toekomstige jaren in 2 besluiten vast-
gelegd. Momenteel wachten wij nog steeds met spoed
op de praktische uitvoering (financiering, terugbetaling,
tarief,…) van de maatregelen die werden opgenomen in
deze decreten.

RECyCLAgE VAN gLAS

Op wetgevend vlak treedt de verordening van de
Europese Commissie ter bepaling van de end-of-waste
criteria in werking in juni 2013. Deze verordening moet
een vlotter transport en gebruik van glasscherven dankzij
dit statuut mogelijk maken. Het VGI heeft bij FEBEM de
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In april werd het VGI uitgenodigd door de FAC (Federatie
Aluminium Constructeurs) om een stand van zaken te
voor te stellen over de glasrecyclage.

FOOD CONTACT

Sinds 2012 besliste het FAVV (Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen) dat de voedselverpak-
kingssector zijn bijdrage moet leveren. Om deze bijdrage
met 75% te verminderen, moet een gids voor autocon-
trole  worden opgesteld. In nauwe samenwerking met
Fetra vonden er ontmoetingen plaats met eventuele ex-
perten, evenals met het FAVV en werden er werkgroepen
met de betrokken leden opgericht. Momenteel is Fetra
belast met het opstellen van de autocontrolegids . Het
VGI en zijn leden zullen zorgen voor de nodige input voor
het gedeelte dat het verpakkingensglas aanbelangt. 

glasrecycleurs ontmoet om de praktische uitvoering van
deze verordening te bespreken. 

In Wallonië en Brussel worden in het kader van de
Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu bijzondere acties
opgezet om een apparte inzameling van vlakgas te stimu-
leren. Deze acties worden samen met de andere betrok-
ken sectoren gevoerd (fabrikanten van ramen,
confederatie bouw, recycleerders, overheid,…). 

In Vlaanderen bij OVAM zijn de studies besteld in het
kader van de recyclage van automobielvlakglas afgerond.
Uit de milieustudie uitgevoerd door VITO komt duidelijk
naar voren dat de milieuwinst onbetwistbaar hoger ligt
als het glas wordt verwijderd voor shredding dan daarna.
De technische en economische studie wijst dan weer op
een duidelijke meerkost bij selectieve demontage van het
glas vóór het shredden. Momenteel heeft de OVAM
reeds haar interesse getoond in de milieuwinsten. De ge-
sprekken zullen hervat worden om een evenwicht te vin-
den tussen de milieukosten en baten. Wat betreft het
vlakglas uit de bouwsector deed de OVAM een beroep
op SuMMa (Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer) om
de huidige situatie te bestuderen. Aan het eind van het
jaar werd een verslag met betrekking tot het duurzaam
beheer van vlakglas voor de bouw gepubliceerd. De dis-
cussies om oplossingen te vinden voor de resterende pro-
blemen, zijn momenteel nog niet afgerond.  
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TECHNISCHE pUBLICATIES

" Belgische beglazingen | Ug-, g-, TL-waarden " blijft de refe-
rentielijst van beglazingen geproduceerd in België, en de
meest geraadpleegde publicatie van het Verbond.

Deze werd twee maal geüpdatet in 2013 en is toegankelijk
vanaf de homepage van de website vgi-fiv.be.

pROmOTIONELE pUBLICATIES

De serie "Een andere kijk op..." wordt verrijkt met een
nieuwe brochure gepubliceerd in september: "Een andere
kijk op de duurzaamheid van glas".

De volledige levenscyclus van glas, alle subsectoren inbegre-
pen, wordt daarin behandeld: van grondstoffen tot recy-
clage, over de productie en de veelvuldige toepassingen van
het materiaal. De brochure heeft ook als doel levenscyclu-
sanalysen te promoten. 

De publicaties "Een andere kijk op...” zijn een bron van niet-
commerciële sectorale informatie gericht op professionals -

TECHNISCH  DEPARTEMENT

www.vg i - f i v.be
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SEmINARIES

Naast de vele en regelmatige formele en informele contac-
ten om glasproducten te promoten en de besluitmakers,
professionals, consultants, universiteiten, pers,... te informe-
ren, trad de VGI op diverse seminaries op als spreker.

Een informatieseminarie over de CPR (Construction
Products Regulation) vond plaats op 6 maart voor de
leden van het Verbond.

De Universiteit van Luik, de Waalse competitiviteitspool
Greenwin en de Waalse cluster CAP2020 organiseerden
op 22 maart een studiedag rond levenscyclusanalyses in
de bouw. Het Verbond gaf daar een conferentie over de
analyse van de Belgische context, de trends en de dyna-
mieken in de glassector.

De Vlaamse architectenfederatie NAV organiseerde in
april/mei een cursus voor architecten: "Een heldere kijk
op glas - Mogelijkheden, technieken en normering voor
de architect". Het VGI nam deel aan een seminarie te
Gent en te Mechelen via drie conferenties getiteld :
† Keuze van glas: welke functies kan mijn beglazing op-

nemen?
† Brandwerende beglazingen - Mogelijkheden en be-

perkingen
† Decoratieve beglazingen

De Federatie was begin november ook gastspreker op de
stage "Châssis et portes en bois - conservation, restaura-
tion, adaptation (Houten ramen en deuren –
Conservering, renovatie, adaptatie)", georganiseerd door
het Waalse Erfgoed Instituut in het Centrum van
Erfgoedberoepen "La Paix-Dieu".

politici, besturen, consultants, architecten, academici, be-
sluitmakers... Deze heldere, precieze, vlot leesbare docu-
menten worden zeer op prijs gesteld. 

De eerste brochure van de serie, "Een andere kijk op be-
glazingen en hun functies”, werd opnieuw uitgegeven in
april om de vraag te kunnen bijhouden.

De serie "Een andere kijk op..." is beschikbaar in papieren
versie en kan tevens gedownload worden op de website
van het Verbond: vgi-fiv.be | Publicaties  > Brochures.
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te bezoeken, na een informatiesessie over de verwerking
van vlakglas en het voornaamste gamma beglazingen.

De supports van de conferenties gegeven door het
Verbond tijdens deze bezoeken kunnen online geraad-
pleegd worden: vgi-fiv.be | Verbond > Seminaries

VgI-STUDIE BEgLAzINgEN 2020

Het Vito en het onderzoekscentrum “Architecture et
Climat” van de UCL hebben de resultaten van de VGI-
studie Beglazingen 2020 voorgesteld tijdens het XIVde
Congres van Vlakglasverwerkers. 

In deze wetenschappelijke studie, besteld door het VGI,
wordt de impact bestudeerd van beglazingen naargelang
van hun type en hun oppervlakte in nieuwe residentiële
gebouwen tegen 2020. Daarbij wordt er een systemische
aanpak gevolgd:  warmte-isolatie, natuurlijk licht, risico's
op oververhitting en comfort worden bestudeerd.

De doelstelling van de studie is tweevoudig. Ten eerste:
aantonen dat glasoppervlakken essentieel zijn voor een
krachtige architectuur en dat een verkleining van het op-
pervlak geen goede oplossing is, glasoppervlakken zijn
gunstig voor bioklimatologische ontwerpen. Ten tweede:
de keuze en de impact van beglazingen preciezer begrij-
pen (geen oververhitting meer dankzij  zonwerende be-
glazingen, invloed van lichtdoorlaat op het verbruik van
kunstmatige verlichting...).

Er wordt een publicatie voorbereid van de conclusies van
de studie ter attentie van de besluitmakers. Enkele van de
voornaamste besluiten:

Ook in november en in het kader van de conferentiecy-
clus van het Departement Mechanica, gaf het VGI een
overzicht van de Belgische glasindustrie aan het begin van
deze XXIste eeuw aan de Polytechnische Faculteit van de
Universiteit van Mons. 

De supports van de conferenties gegeven door de
Federatie zijn online verkrijgbaar: vgi.fiv.be | Verbond  >
Seminaries.

BEDRIJFSBEzOEKEN

Het VGI organiseerde op 9 december een studiedag over
isolerende beglazing. Het publiek, samengesteld uit ver-
schillende vertegenwoordigers van het BIM, mocht ook
de site van Saint-Gobain Glassolutions Wagener bezoeken. 

Op 17 december kregen industriële fabrikanten van deu-
ren, leden van Fedustria, de gelegenheid om Sprimoglass
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Enkele van de kapitale dossiers van de werkgroep "HR":
het standpunt van het Verbond betreffende het beleid
ter ondersteuning van isolerende beglazingen, de gevol-
gen van de regelgevingen inzake de energieprestatie van
gebouwen (EPB), de ontwikkeling van een label voor
ramen, de controle van de aangekondigde prestaties van
folies voor beglazingen, de opvolging van de VGI-Studie
Beglazingen 2020...

Wat betreft de werkgroep "Duurzaam Bouwen": de op-
volging van de dossiers rond levenscyclusanalyses en mi-
lieulabels, de gevolgen van de regelgevingen inzake de
energieprestatie van gebouwen (EPB), de Allianties
Werkgelegenheid-Leefmilieu, de nieuwe Europese richtlijn
rond energie-efficiëntie, het ontwerp van koninklijk be-
sluit inzake de emissies van bouwproducten…

ALLIANTIES wERKgELEgENHEID-
LEEFmILIEU

Het Verbond was al een verbintenis aangegaan in de eerste
Waalse Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en de As 1,
Duurzaam Bouwen, van de Brusselse Alliantie
Werkgelegenheid-Leefmilieu en heeft nu ook As 3, Grond-
en Afvalstoffen, ondertekend, van de Brusselse Alliantie
Werkgelegenheid-Leefmileu.

Het evenement vindt plaats op 3 oktober in aanwezigheid
van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, Rudi Vervoort, Ministers Evelyn Huytebroeck en
Céline Fremault, en Staatssecretaris Rachid Madrane.

Het VGI is er in het bijzonder actief wat betreft de projecten
voor inzamelen/sorteren van ramen op de Brusselse markt,
waarbij het een coherente nationale aanpak verdedigt. 

† Door de ondoorschijnende wanden te beperken en
het glasoppervlak te verhogen door middel van een
correcte selectie van de beglazingen uit het huidige
gamma, verbetert de energiebalans van het gebouw:
de verwarmingsbehoeften dalen drastisch dankzij de
zonnewinsten; de overvloedige natuurlijke verlichting
beperkt het gebruik van kunstmatige verlichting tot
het strikte minimum en maximaliseert het visueel
comfort; koelsystemen worden vermeden en het
thermisch comfort wordt gewaarborgd door de zon-
toetredingsfactor g van de beglazing te kiezen die
aangepast is aan de situatie.

† Een beglazing is meer dan enkel het warmtetransmis-
siecoëfficiënt Ug. De energiebalans ervan is een com-
binatie van de prestatie inzake thermische isolatie, de
zonnewinsten en het natuurlijk licht dat het gratis op-
levert. Elk geval is uniek en de gelijktijdige optimalisa-
tie van de kenmerken van een beglazing hangt af van
de oriëntatie, het soort gebouw, de positie van het
raam, enz.

† De combinatie van de bestudeerde beglazingen (ge-
selecteerd uit het huidige gamma) en van grote glas-
oppervlakken maakt dat “sleutel-op-de-deur”-
woningen kunnen beantwoorden aan zeer hoge eisen
voor energie-efficiëntie van het type BENG ("bijna-
energieneutrale gebouwen”).

wERKzAAmHEDEN VAN DE wERKgROE-
pEN "HOOgRENDEmENTSgLAS (HR)" EN
"DUURzAAm BOUwEN"

De werkgroepen "HR" en "Duurzaam Bouwen" kwamen
drie keer samen in 2013.
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Via deze verbintenissen bevestigt het Verbond wederom
dat de glassector bijdraagt aan de verduurzaming van de
Belgische economie.

gEwESTELIJKE pROgRAmmA'S TER ON-
DERSTEUNINg VAN DE ENERgIE-EFFI-
CIëNTIE VAN gEBOUwEN

Het VGI, dankzij haar bevoorrechte relaties met de ver-
schillende ministeriële kabinetten, met het BIM, de VEA,
de universiteiten... heeft meermaals raad gegeven aan de
besluitmakers bij de uitwerking van programma’s ter on-
dersteuning van de energie-efficiëntie van gebouwen. 

De glassector steunt met veel enthousiasme deze initia-
tieven die getuigen van het feit dat een reële prioriteit
wordt toegekend aan de vervanging van beglazingen en
de isolatie van gebouwen. De gewestelijke premies en be-
lastingkortingen waren de jongste jaren een stimulans
voor de verbetering van de bouw. Enquêtes tonen aan
dat het merendeel van de investeringen niet zou plaats-
gevonden hebben zonder deze incentives. Het systeem
werkt en is van vitaal belang, in het bijzonder voor de
laagste inkomens.   

In deze context getuigt de herziening van het Brusselse
premieprogramma van een gebrek aan ambitie. De sterke
daling van de toegekende subsidiebedragen past niet bin-
nen de visie op milieubeleid die zo werd benadrukt door
de Brusselse olijfboomcoalitie. Het was verstandiger ge-
weest het programma 2014 te baseren op de werkelijke
prestaties van de maatregelen voor renovatie en er het
nodige budget aan te wijden, in plaats van te beknibbelen
op de meest succesvolle premies  die hun doeltreffend-

heid bewezen hebben (de vervanging van verouderde en-
kele en dubbele beglazingen door hoogrendementsglas,
isolatie van de buitenschil…). Wat de ministers ook zeg-
gen, de financiële steunmaatregelen werden niet aange-
past aan de marktevolutie. 

Het budget van de energiepremies in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wordt te weinig op een professi-
onele manier beheerd: opschorting eind 2010 wegens
geen budget meer, een verhoging van de steun in de loop
van 2012, een nieuwe opschorting van zes maanden van
juli tot december 2013, een herinvoering in 2014 met ver-
minderde subsidies en voor hoe lang? Dit alles zorgt voor
een bijzonder onstabiele en speculatieve markt. 

Het VGI blijft pleiten voor een coherente en structurele
planning op lange termijn van de diverse steunmaatrege-
len. De overheid moet bovendien een duidelijke commu-
nicatie voeren. Vanuit maatschappelijk, economisch en
milieu oogpunt zijn ambitieuze financiële steunprogram-
ma’s een noodzaak. Deze moeten behouden blijven en
uitgebreid worden, ondanks de moeilijke begrotingscon-
text. Het is een politieke verantwoordelijkheid die bovenal
voortkomt uit een politieke visie. 

De sector betreurt eveneens dat er sinds 2012 in
Vlaanderen geen steun meer wordt gegeven  voor de ver-
vanging van verouderde dubbele beglazingen door hoog-
rendementsglas. Het stopzetten van deze maatregel,
waarvan de doeltreffendheid al lang bewezen is, druist in
tegen de prioriteiten van het Vlaams Energierenovatie -
programma 2020. Het VGI blijft overigens ongegronde, ide-
ologische en duidelijk willekeurige discriminatie tussen
klassiek en zogenaamd “natuurlijk” isolatiemateriaal, on-
danks de verscheidene bestaande wetenschappelijke stu-
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CEN TC 129 “Glass in Buildings”, waarvan het VGI de
Europese secretariaten verzorgt, vonden plaats op 23 ja-
nuari en 11 december.

Hoewel de werkzaamheden van de normalisatiecommis-
sie NBN E 129 “Glass in Building” nog steeds lopen, werd
er geen plenaire vergadering georganiseerd in 2013. De
onderzoeksprocedure van de twee Belgische normpro-
jecten  prNBN S 23 002-2 et prNBN S 23 002-3 inzake de
dimensionering van beglazingen, ging eind 2013 van start.  

Het naleven van de normalisatie blijft overigens een
hoofdprioriteit voor de glassector. Het Verbond herin-
nert er in het bijzonder aan dat:
† de dimensionering van beglazingen de norm NBN S

23-002 moet respecteren, en dat hun Ug-waarde be-
rekend moet worden volgens de norm  NBN EN 673
(het komt erop aan hier bijzonder alert voor te zijn
bij het importeren van beglazingen en beglaasde
ramen);  

† de prestaties inzake isolatie van zonnefolies moeten
berekend worden volgens de norm NBN EN 673
(ruim overschatte prestaties waren met name aange-
geven voor bepaalde door het VGI in gebreke ge-
stelde producten);  

† De garantievoorwaarden van de beglazingen worden
niet nageleefd bij het plaatsen van een zonnefolie
(hoger risico op thermische glasbreuk).

dies, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië aan
de kaak stellen. Het Verbond betreurt anderzijds dat er geen
steun is voor zonwerende beglazing, ook al is deze doeltref-
fend om de risico’s voor oververhitting te beperken.

Ten slotte pleit het VGI voor een harmonisering van de
gewestelijke regelgevingen, een vereenvoudiging van de
administratieve procedures en betere betalingstermijnen.  

LABELLISERINg EN LEVENSCyCLUSANALySES

Het VGI heeft diverse dossiers met betrekking tot de le-
vensanalyses (LCA) en de labellisering van gebouwen in
2013 van nabij gevolgd.  

Een aantal hiervan : de voorbereiding van een koninklijk
besluit waarin de minimumeisen voor het aanbrengen van
milieuboodschappen op bouwproducten worden vastge-
legd, de oprichting van een Belgische “LCA”-gegevensbank,
de voortzetting van de studie “Bepalingsmethode
Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwelemen -
ten”  geleid door de OVAM en de ontwikkeling van een
Belgisch referentiekader REF-B voor de labellisering/certifi-
cering van de duurzaamheid van gebouwen. 

Met grote aandacht voor deze cruciale onderwerpen on-
dersteunt het VGI enthousiast de positieve impact ervan,
maar klaagt het stellig de negatieve aspecten en de ideo-
logische gekleurde uitwassen aan. Deze dossiers worden
voortgezet in 2014. 

NORmALISATIE

De plenaire vergaderingen van werkgroep 8 van CEN TC
88 “ermal Insulation made of Cellular Glass” en van
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SOCIAAL DEPARTEMENT 

A. SECTORONDERHANDELINgEN

Het jaar 2013 werd gekenmerkt door het opstarten van de
sectoronderhandelingen 2013-2014 in Paritair Comité 115
(arbeiders). Ze verdienen de titel van moeilijkste onderhan-
delingen uit de geschiedenis, want ze duurden van woens-
dag 24 april 2013 (datum waarop de gemeenschappelijke
eisenbundel ABVV-ACV-ACLVB voor de arbeiders werd ont-
vangen) tot woensdag 9 april 2014 (het sluiten van de CAO
spiegelmakerij en van de nieuwe sectorale CAO over de in-
dexering van lonen en premies/bijkomende uitkeringen), dat
wil zeggen na een bevalling van bijna een jaar. 

Het resultaat is een strikte omkadering van de onderhandelin-
gen in de bedrijven, met volledige naleving van de loonblok-
kering waartoe de regering Di Rupo heeft besloten om het
concurrentievermogen te herstellen van de Belgische economie
en van de bedrijven die af te rekenen hebben met een loon-
handicap van bijna 16% in vergelijking met de buurlanden.

In de spiegelmakerij werd de traditie van het sluiten van ge-
sloten akkoorden voortgezet. Dit wil zeggen dat de sectorale
collectieve arbeidsovereenkomst alle problemen en loon-
en arbeidsvoorwaarden regelt, zodat er geen lokale onder-
handelingen meer nodig zijn.

www.vg i - f i v.be
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Het markante element van de CAO is de toekenning, in
het kader van de toenadering tussen de statuten van ar-
beiders en bedienden, van een niet-recurrente premie van
€ 35, in 2014 te storten in een groepsverzekering die op
lokaal niveau moet worden afgesloten.

De sectorale overeenkomst voor de aanvullende sector
(technisch glas en isolatie- en versterkingsglas) is minima-
listisch opgevat: hierin worden de minimale voorwaarden
bepaald voor de arbeiders in deze bedrijven. Zij dienen
zelf onder eigen verantwoordelijkheid bijkomende lokale
overeenkomsten af te sluiten, rekening houdend met de
sociaal-economische realiteit van het bedrijf.

Deze traditie om lokale CAO's af te sluiten werd behouden
in de sectoren die vlakglas en holglas produceren, maar
deze keer met strikte naleving van de wet van 26 juli 1996
en het KB van 28 april 2013 (loonnorm = nul percent).

Wat de bedienden betreft, voorziet de collectieve ar-
beidsovereenkomst gesloten binnen het ANPCB in het
volgende:
† Een verhoging vanaf 1 januari 2014 van de financie-

ring van het Sociaal Fonds door een stijging van de
bijdragen met 0,02% (van 0,21% tot 0,23%) voor op-
leiding en outplacement.  

† De verlenging van de CAO over het tijdskrediet in ruil
voor de volgende aanpassingen: 

      a. Het recht op 12 maanden voltijds of deeltijds
tijdskrediet met motief en dit bovenop 12 maan-
den voltijds equivalent tijdskrediet zonder motief, 

      b. Het recht op 24 maanden voltijds of deeltijds
tijdskrediet met motief, op voorwaarde dat de
werknemer 5 jaar anciënniteit in het bedrijf heeft,
en dit bovenop 12 maanden voltijds equivalent
tijdskrediet zonder motief,

      c. Het recht op tijdskrediet einde loopvaan 1/5e

vanaf 50 jaar op voorwaarde dat de werknemer
een loopbaan van 28 jaar heeft, waarvan 5 jaar in
het bedrijf.

† De verhoging van het loonplafond voor de toeken-
ning van een tussenkomst in de privétransportkosten
van € 24.000 tot € 26.250 vanaf 1 juli 2014.

B. mARKANTE FEDERALE EN gEwESTE-
LIJKE DOSSIERS VOOR ONzE BEDRIJVEN

Toenadering van de statuten
Er is al lang sprake van een eengemaakt statuut voor ar-
beiders en bedienden en dat is nu verwezenlijkt … of toch
bijna, wanneer op 1 januari 2014 de wet van 26 december
2013 van kracht wordt betreffende de invoering van een
eengemaakt statuut voor arbeiders en bedienden voor
wat de opzeggingstermijnen, de carensdag en de begelei-
dende maatregelen betreft.
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Bij arbeidsovereenkomsten die vóór 2014 een aanvang
namen, moeten twee termijnen worden opgeteld. De eer-
ste termijn betreft de tewerkstellingsperiode tot 31 de-
cember 2013. De opzeggingstermijn wordt berekend
volgens de oude reglementering. Voor de zogeheten “ho-
gere bedienden” wordt de tabel Claeys vervangen door
een termijn van één maand per anciënniteitsjaar.

De tweede termijn betreft de tewerkstellingsperiode vanaf
1 januari 2014. Bij de berekening wordt de nieuwe regle-
mentering gehanteerd. Voor deze tweede berekening
wordt de anciënniteit dus tot nul herleid op 1 januari 2014.

Er is voorzien in compensaties, onder andere voor secto-
ren met een hoog percentage arbeiders, maar momenteel
zijn deze nog niet concreet uitgewerkt in wetteksten.
Terwijl de interprofessionele sociale partners de voortzet-
ting van het harmonisatieproces juist afhankelijk hebben
gemaakt van de concrete uitwerking van deze compen-
serende maatregelen. De volgende te behandelen dossiers
zijn de jaarlijkse vakantie, het gegarandeerde loon en de
collectieve aspecten (PC, vakbondsafvaardiging, …).

Aanvullende pensioenen
Bij de aanvullende pensioenen kan men (nog steeds) een
verschil maken tussen werknemerscategorieën. In die ca-
tegorieën staat men vaak op het onderscheid 'arbeiders-
bedienden' met verschillen in pensioenplannen die op
dat onderscheid gebaseerd zijn.

De datum waarop de harmonisering van de pensioen-
plannen (zowel de sector- als de ondernemingsplannen)
moet zijn gerealiseerd (cut-offdatum) is vastgesteld op 1
januari 2025, wat overeenstemt met de duur van verschei-
dene IPA's. Zo wordt rechtszekerheid verkregen voor de
voorbije arbeidsperioden en kunnen de verschillen wor-

Het nieuwe stelsel doet het onderscheid arbeiders-be-
dienden niet verdwijnen. Elke werknemerscategorie be-
houdt nog een aantal specifieke voorwaarden. In de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
vindt men bijvoorbeeld een titel over de arbeidsovereen-
komst voor arbeiders en een andere over de arbeidsover-
eenkomst voor bedienden.

maar wat heeft de wet van 2013 dan geïnte-
greerd?
Het gaat niet om een complete harmonisatie van de sta-
tuten van arbeiders en bedienden, maar om een harmo-
nisatie van bepaalde elementen, zoals de opzeggingstermij-  
nen die identiek worden voor bedienden en arbeiders, als-
ook de afschaffing van de carensdag, waardoor de arbei-
ders hetzelfde stelsel genieten als de bedienden.

Nog andere wijzigingen werden door het nieuwe stelsel
geïntegreerd: afschaffing van het proefbeding, invoering
van een procedure van outplacementbegeleiding, enz.
Voor wat het meest markante gedeelte betreft, de opzeg-
gingstermijnen, wordt de aanvang van de opzeggingster-
mijn nu uniform bepaald, dus zowel voor de arbeiders als
voor de bedienden, op de eerste maandag na de beteke-
ning van de opzegging van de arbeidsovereenkomst. De
modaliteiten hiervan werden niet gewijzigd.

De opzeggingstermijnen bij ontslag werden geharmoni-
seerd. Ze bedragen 15 weken na 5 jaar anciënniteit. Ze
worden vervolgens met 3 weken verlengd per extra an-
ciënniteitsjaar tot 62 weken en met één week per extra
anciënniteitsjaar vanaf 21 jaar anciënniteit. Er is niet voor-
zien in een maximumplafond. Bij een ontslag wegens
pensionering geldt een verkorte opzeggingstermijn van
26 weken.
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van het ontslag te kennen en het kennelijk onredelijk ont-
slag voor de rechtbank in te roepen. De CAO voert een
eenvoudige en soepele procedure van motivering in,
waaraan een beperkte boete ten bedrage van 2 weken
verloning is gekoppeld, en laat de beleidsvrijheid van de
werkgever in grote mate intact. Enkel de kennelijke onre-
delijkheid van een ontslagbeslissing kan worden betwist
en gesanctioneerd binnen de vastgestelde vork. De CAO
verzoent de principes van een goed HR-beleid, het res-
pect van internationale en Europese normen en de
rechtszekerheid. De sociale partners zijn met andere
woorden geslaagd in hun opzet om een regeling uit te
dokteren die in belangrijke mate rekening houdt met dat-
gene wat er leeft op de werkvloer en werkbaar is. 

Voortaan kan de werknemer aan zijn werkgever vragen
om de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid
mee te delen. Dit neemt niet weg dat een werkgever nog
altijd spontaan (en schriftelijk) de motieven kan meedelen. 

De cao kiest voor een eenvoudige, maar rechtszekere re-
geling. Er is met andere woorden geen sprake van voor-
afgaande procedures, toelatingen, een hoorrecht of
hoorplicht. Toch wijzen de sociale partners op het belang
van een permanente dialoog en op het feit dat indien een
ontslagbeslissing wordt genomen, die goed moet worden
uitgelegd en opgevat in een context van wederzijds res-
pect tussen de werkgever en de werknemer. 

Vergoedingen bij het einde van een arbeidsover-
eenkomst
De regering had besloten om alle vergoedingen die uit-
betaald worden in het kader van de verbreking van een
arbeidsovereenkomst aan de betaling van socialezeker-
heidsbijdragen te onderwerpen (met inbegrip van de

den weggewerkt over een periode van  10 tot 11 jaar.
Andere objectieve categorieën van werknemers onder-
scheiden blijft evenwel mogelijk. De kosten zitten in de
loonnorm, behalve voor de sociale plannen, waar ze bui-
ten de norm vallen. Bij het evaluatieproces dat wordt
voorzien, zal rekening worden gehouden met de kosten
van de harmonisering. 

Wat bepaalt het harmonisatiemechanisme? 
† Er werd afgesproken om in twee fasen te werken.

Eerst wordt de problematiek inzake arbeiders-bedien-
den voor de aanvullende pensioenen opgelost om zo
snel mogelijk tot rechtszekerheid te komen. Over de
dossiers van de vereenvoudiging van het dynamisch
beheer en de voorstellen in verband met de wijziging
van het gegarandeerde minimumrendement, zal de
Nationale Arbeidsraad (NAR) later een advies uit-
brengen.

† De periode van harmonisering van de pensioenplan-
nen loopt vanaf de datum van inwerkingtreding van
het wetsontwerp tot 31 december 2024. 

De afgesproken werkwijze biedt, naast duidelijkheid en
rechtszekerheid, alle garanties om deze complexe aange-
legenheid in overleg en binnen een voldoende ruim tijds-
kader tot een goed einde te brengen en maakt het ook
mogelijk om het kostenaspect onder controle te houden.

motivering van het ontslag
Op 1 april 2014 trad een nieuw evenwichtig stelsel van
ontslagmotivering in werking. CAO nr. 109 van 12 februari
2014 betreffende de ontslagmotivering voert twee nieuwe
principes in. 

De CAO voert een evenwichtige ontslagmotivering in, die
voortaan werknemers de mogelijkheid biedt de motieven
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De hervorming van de uitzendarbeid
Na verscheidene jaren van discussies werd op 16 juli 2013
de hervorming van de uitzendarbeid voltooid met het af-
sluiten van CAO nr. 108. Deze CAO gaat samen met een
nieuwe wet van 26 juni 2013 tot wijziging van de wet van
24 juli 1987, die op 16 juli 2013 werd gepubliceerd. De her-
vorming zelf werd van kracht op 1 september 2013. De
nieuwe CAO bepaalt de toekomstige voorwaarden van
de driehoeksverhouding tussen het uitzendkantoor, het
bedrijf dat van deze diensten gebruik maakt en de uit-
zendkracht en vult op deze manier de wet van 24 juli
1987 aan. Tegelijk werden de CAO's nr. 36 en 58 afge-
schaft. De gebruikende onderneming zal voortaan over
het inzetten van uitzendkrachten iets meer uitvoerige in-
formatie aan de ondernemingsraad moeten bezorgen of
bij ontstentenis hieraan, aan de vakbondsafvaardiging. De
regel dat arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bin-
nen 48 uur na de indiensttreding schriftelijk moeten wor-
den vastgesteld, zal geleidelijk afgeschaft worden en
vervangen door een elektronische mededeling. De eerste
fase van deze afschaffing heeft betrekking op de dagcon-
tracten en gaat eind 2014 in.

De ondernemingen kijken al lang uit naar deze hervorming
van de uitzendarbeid. In de eerste plaats zal de opname
in de wet van uitzendarbeid als “4e motief van instroom”

vergoedingen voor niet-concurrentiebeding en de be-
schermingsvergoedingen). Het VBO had zware kritiek
geleverd op deze maatregel die de loonkost van onze
ondernemingen nog zou verzwaren. Het VBO had aan
de regering ook gevraagd om coherent te zijn en te be-
palen dat de aan de sociale zekerheid onderworpen ver-
goedingen niet zouden worden gecumuleerd met de
werkloosheidsuitkeringen. De vakbondsorganisaties
steunden zonder voorbehoud deze beide maatregelen,
die werden bekrachtigd door de koninklijke besluiten
van 24 september 2013 en 24 oktober 2013.

Op 21 en 26 december 2013 werden twee koninklijke be-
sluiten bij hoogdringendheid goedgekeurd. Krachtens deze
besluiten zijn de verbrekingsvergoedingen die geen opzeg-
gingsvergoedingen zijn (met name onder andere de be-
schermingsvergoedingen waarop bepaalde categorieën van
werknemers recht hebben, de vergoedingen bij collectief
ontslag of bedrijfssluiting en de vergoedingen voor wille-
keurig ontslag) cumuleerbaar met de werkloosheidsuitke-
ringen. In één moeite door hervonden deze vergoedingen
hun statuut van vergoedingen die vrijgesteld zijn van sociale
zekerheid, met uitzondering van de uitwinningsvergoeding
en de vergoeding voor niet-concurrentiebeding die aan so-
cialezekerheidsbijdragen onderworpen blijven en die niet
cumuleerbaar zijn met werkloosheidsuitkeringen.
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niet aan de strengere voorwaarden die aan het einde van
de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn”.

C. DOSSIERS DIE SpECIFIEK zIJN VOOR DE
gLASSECTOR EN HET VgI

CEFOVERRE 
Na een moeilijk jaar 2012 beschikt CEFOVERRE voortaan
over een nieuwe, bijzonder professionele en onderne-
mende directie. De Raad van Bestuur heeft ook een
nieuw loonbeleid ingevoerd dat beter is aangepast aan de
marktomstandigheden. Beide elementen samen hebben
aan ons Kenniscentrum duidelijk een nieuwe dynamiek
gegeven.

Zo was 2013 een zeer goed jaar voor ons opleidingscen-
trum, zowel voor wat de activiteiten betreft (41.652 uren
opleiding, waarvan 11.827 uren voor arbeiders, 12.539
uren voor bedienden en 8.505 uren voor werkzoekenden)
als de financiële resultaten (winst van € 40.529). 

het gemakkelijker maken om een beroep te doen op uit-
zendarbeid met het oog op een permanente aanwerving.
Hierbij moet een strikt kader worden nageleefd, maar het
is niet langer verplicht om op voorhand de toestemming
van de vakbondsafvaardiging te vragen. In de tweede
plaats wordt bevestigd dat opeenvolgende dagcontracten
voortaan wettelijk zijn. Ze zullen beter omkaderd worden,
in die zin dat de gebruikende onderneming de behoefte
aan flexibiliteit moet bewijzen. Bij betwisting moet een
procedure van sociaal overleg worden gevolgd vóór men
eventueel naar de Arbeidsrechtbank stapt. 

Kliksysteem voor swt-stelsels
Tijdens zijn zitting van 28 maart 2013 heeft de Nationale
Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107
afgesloten. Deze CAO regelt het recht op een aanvullende
vergoeding voor werklozen met bedrijfstoeslag in het
kader van het kliksysteem.

Omdat de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden van be-
paalde SWT-stelsels trapsgewijs worden verstrengd, kan
dit tot gevolg hebben dat een werknemer die op een be-
paald ogenblik aan de leeftijds- en anciënniteitsvoor-
waarde voldeed maar in dienst bleef, later het recht op
SWT weer zou verliezen. Door de invoering van het kliksy-
steem wordt het recht op SWT gewaarborgd, ook al blijft
de werknemer langer in dienst.

Het kliksysteem houdt in dat “een werknemer die op een
bepaald ogenblik voldoet aan de op dat ogenblik gel-
dende leeftijds-en anciënniteitsvoorwaarden, maar wiens
arbeidsovereenkomst later wordt beëindigd (en voor wie
de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden aan het einde
van de arbeidsovereenkomst strenger zijn geworden), in
geval van ontslag bij dezelfde werkgever de vroegere, min-
der strenge voorwaarden kan genieten, ook al voldoet hij
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De concrete resultaten van de opleidingsactiviteit kun-
nen als volgt worden samengevat:

Sectorale opleiding van bedienden
Met genoegen stellen wij vast dat de opleidingen voor
bedienden vooruitgang boeken in het kader van de sa-
menwerking tussen CEVORA en CEFOVERRE. Deze sa-
menwerking verloopt optimaal, zodat in de loop der jaren
intensievere bediendenopleidingen via CEFOVERRE mo-
gelijk werden.

SECTORCONVENANT
Omdat er geen nieuw opleidingsproject “Glassector” was,
hebben wij voor het eerst met de Vlaamse regering een
zogeheten “sectorconvenant” gesloten. Deze bevat een
actieprogramma dat op drie hoofdthema's steunt:

† de optimale afstemming tussen onderwijs en arbeids-
markt;

† een strategisch beleid inzake competenties en de ont-
wikkeling ervan;

† een beleid van evenredige arbeidsdeelname, diversi-
teit en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

De aanwervingsprocedure, die eind november 2011
begon, werd op 1 februari 2013 afgesloten met de in-
diensttreding van een sectorconsulent.

De sector ontvangt gedurende twee jaar (2013 en 2014)
financiële middelen ten belope van € 51.000/jaar.

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

Het XIVde Congres was voor de Voorzitter van het Verbond,
Guillaume le Gavrian, en na een bezoek aan de KRISTALFA-
BRIEK VAN VAL SAINT-LAMBERT, de gelegenheid om de
XIIIde Student’s Glass Award uit te reiken.

Voor de XIIIde editie viel de keuze van de jury op het project
van Kenneth Van Nieuwenhuyse van Sint-Lucas Gent. 

De jury stelde het buitengewoon professionele karakter van
de aanpak van zijn werk « Een nieuw huis voor de stad
Ljubljana» bijzonder op prijs. Bij zijn project nam hij geen
genoegen met een loutere reconstructie van het oorspron-
kelijke gebouw, hij integreerde ook nieuw glasmateriaal met
hout en beton, en combineerde zorgvuldig lichttoevoer en
aangename zomertemperaturen op harmonieuze wijze.   

Ter herinnering, de Student’s Glass Award, in het leven ge-
roepen in 2001, richt zich tot laatstejaarsstudenten
Architectuur, Burgerlijk of Industrieel ingenieur aan een
Belgische Instelling of Universiteit. Ook laatstejaarsstudenten
Interieurvormgeving kunnen nu deelnemen. Dit initiatief
heeft als doel de glassector te promoten, en het contact tus-
sen de bedrijfswereld en het onderwijs te bevorderen. 

www.vg i - f i v.be
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Drie soorten werken komen in aanmerking voor de
prijs :
† Werken die expliciet de architecturale aspecten van

glas promoten : het creatief gebruik van materiaal en
producten in glas ;

† Werken die fundamenteel bijdragen tot de innovatie
van glasproducten en hun architecturale toepassin-
gen. 

† die een fundamentele bijdrage leveren voor glastoe-
passingen in interieurvormgeving. 

Het ontwerp van Kenneth Van Nieuwenhuyse van Sint-Lucas gent

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