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7 MILJARD €

Geacht lid,

Het voorbije jaar 2020 is, op zijn zachtst gezegd, een uitdagend jaar 
geweest voor onze drie sectoren en voor de meeste van onze onder-
nemingen. 

Meer dan ooit hebben wij in het jaar 2020 het belang kunnen inzien 
van de ervaring, de specifieke kennis en de invloed van onze drie 
federaties onder de inDUfed koepel. De erkenning als essentiële sec-
toren van de continu-brandende-ovens, pulp, sanitair en grafisch 
papier, alsook de verpakking van voedingswaren en farmaceutische 
producten, de snelle heropening van de grenzen voor onze vracht-
wagens dankzij de Green Lanes, de erkenning van corona-overuren, 
de tussenkomsten van de verschillende Fondsen voor Bestaans-
zekerheid ter ondersteuning van de werknemers en, in sommige 
gevallen van de ondernemingen, alsook de ontwikkeling van een 
sectorale gids, zijn enkele van de niet-exhaustieve voorbeelden van 
de successen die wij collectief hebben behaald ten voordele van ons 
allen tijdens de Covid-19 crisis.

Bovendien zijn de ecologische, economische en sociale uitdagingen 
die ik vorig jaar in mijn editorial noemde, niet verdwenen, integen-
deel. Het inDUfed-team heeft het bijzonder drukke nieuws van 2020 
op de voet gevolgd om u zo goed mogelijk te informeren over de 
evolutie van de sociale wetgeving, terwijl ook de vooruitgang en de 
veranderingen op het gebied van energie, milieu, circulariteit en 
andere zaken werden gevolgd, geanalyseerd en doorgegeven. 
Interventies met de administratie en de politieke wereld vonden 
plaats wanneer nodig.

Dit jaar moet er, in een context van voorzichtig herstel, worden 
onderhandeld over het interprofessioneel akkoord 2021-2022. 
InDUfed neemt actief deel aan de besprekingen binnen het VBO 

om een gunstig akkoord voor de bedrijven van onze sectoren te ver-
krijgen. Maar de huidige post-Covid-19 sfeer maakt onderhande-
lingen behoorlijk ingewikkeld.

De lancering van verschillende regionale, federale en Europese her-
stelplannen, grotendeels gebaseerd op de Europese Green Deal, is 
ook een gelegenheid om de duurzame praktijken van onze onder-
nemingen en de ecologische kwaliteiten van onze producten in de 
verf te zetten. De renovatie van openbare en particuliere gebouwen 
zal een speerpunt van deze verschillende plannen zijn, en glas in al 
zijn vormen (beglazing, isolatie) zal een belangrijke rol spelen in deze 
renovatiegolf met het oog op de koolstofneutraliteit van ons onroe-
rend goed. Het inDUfed-team zet zich al enkele jaren zeer actief in 
om de vernieuwing van gebouwen in België en de integratie van glas 
in deze oefening aan te moedigen. Bovendien zijn de recycleer-
baarheid en de natuurlijke oorsprong van onze verpakkingen en 
papier- en kartonproducten in het algemeen sterke argumenten in 
een wereld die zich afkeert van plastic. 

Door de politieke ontwikkelingen van de afgelopen maanden zal 
duurzaamheid op economisch, milieu- en sociaal vlak in de 
komende jaren een nog grotere prioriteit krijgen om de toekomst 
van onze industrieën te waarborgen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de inDUfed-teams in staat zullen 
zijn onze industrieën te inspireren en door deze uitdagende reis te 
loodsen.

Emmanuel HAZARD 
V

Woord van de voorzitter
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Het lichte herstel in de papier- en kartonsector in de eerste maan-
den van 2020 is in maart weer tenietgedaan, doordat de crisis de 
structurele problemen van de sector heeft verergerd. De situatie 
op de verschillende papier- en kartonmarkten is niettemin 
gemengd, waarbij de aderlating bij grafisch papier contrasteert met 
de heropleving van de papier- en kartonverpakkingssector. Deze 
positieve invloed van verpakkingspapier en -karton kon de inkrim-
ping van de markt voor grafisch papier echter niet compenseren, 
ook al waren de algemene cijfers na juni 2020 weer licht positief.

Parallel met de situatie in de papier-, karton- en verwerkingssector 
heeft ook de glassector uiteenlopende resultaten gekend naarge-
lang van de betrokken subsectoren. Ondanks een daling in de 
nieuwbouw van woningen en in de renovatiesector lijkt de door 
de Covid-19 veroorzaakte crisis geen grote, waarneembare gevol-
gen te hebben gehad voor de bouwglassector. Ondanks enkele 
schommelingen in de vraag in de loop van het jaar, eindigden 
vlakglas, isolatieglas en cellulair glas het jaar allemaal met een posi-
tieve noot. Ondanks de context registreerde de productie van 
glazen verpakkingen een lichte stijging van de vraag naar eenheden 
in vergelijking met 2019. Als gevolg van de sluiting van verkoop-
punten en assemblagefabrieken en van de economische onzeker-

De Covid-19 crisis heeft in 2020 in België geleid tot een dramatische daling van de jaarlijkse groei (-6,7%), 
vergeleken met een zwakke groei van 1,7% het jaar daarvoor. Gezien de wereldwijde omvang van de crisis 
heeft deze daling zich ook voorgedaan op onze belangrijkste exportmarkten, de Europese Unie en de 
eurozone, die een soortgelijke tendens vertoonden (met uitzondering van Ierland).

De drie door inDUfed vertegenwoordigde industriële sectoren hebben in het algemeen onder de crisis 
te lijden gehad. 

De ergste crisis sinds de tweede wereldoorlog

heid zijn de verkoopcijfers van de automobielsector, en dus ook 
van de productie van autoglas, drastisch gedaald. Om dezelfde 
redenen kende ook glasvezel, dat vooral in de automobielsector 
wordt gebruikt, een uitermate moeilijk jaar.

De negatieve gevolgen van de crisis komen nog bovenop de reeds 
in eerdere jaren geconstateerde uitdagingen, die alleen maar erger 
worden: zeer hoge energie-, grondstof- en vervoerskosten, gebrek 
aan geschoolde arbeidskrachten, grote instabiliteit op de inter-
nationale markten, enz.

Ondanks de ongunstige omstandigheden blijven onze onder-
nemingen dynamisch en vol vertrouwen en blijven zij investeren in 
de toekomst van onze sectoren. De verslechtering van het imago 
van plastic, gekoppeld aan de Europese Green Deal en de daaruit 
voortvloeiende initiatieven in België (waaronder renovatie), zijn 
kansen voor de ontwikkeling van onze industrieën, pioniers in de 
circulaire economie. De oplossingen die door onze bedrijven wor-
den aangeboden zijn talrijk, doeltreffend en vandaag beschikbaar.

 

De sociaal-economische  
situatie in 2020 
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Conjunctuurcurven voor de productie en de verwerking van papier- en karton en de glasindustrie

Bron: NBB
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Volgens voorlopige cijfers zouden onze drie sectoren in 2020 77 % van hun omzet uit export genereren, voornamelijk binnen Europa. 
Verwacht wordt dat de uitvoer 5 miljard € zal bedragen in 2020. De invoer is met +/- 3 % in waarde gedaald ten opzichte van 2019.

1. Handelsbalans van de drie sectoren

Handelsbalans

Pulp, papier en karton I Artikelen van papier en 
karton I Glas en glasartikelen

Miljard €

1000 ton

Bron: NBB & FOD Economie – Btw-aangiften NACE 171, 172 en 231

2. Handelsbalans: productie van pulp, papier en 
karton 

De papier- en kartonproducenten exporteren bijna 80 % van hun 
productie, voornamelijk naar andere Europese landen. Dit is te 
danken aan de zeer gespecialiseerde en grote omvang van de pro-
ductie-eenheden: een papiermachine kan tot 400.000 ton/.jaar van 
dezelfde papiersoort produceren, wat veel meer is dan de vraag op 
onze binnenlandse markt. Het hoge importniveau van papier en 
karton wordt om dezelfde redenen verklaard. Het totale pulp-
verbruik (inclusief geïntegreerde pulp, geproduceerd op de site) 
daalde de laatste jaren, voornamelijk naar aanleiding van de sluiting 
van Idem Papers in Nijvel in 2018. Het pulpverbruik bereikte 
401.264 ton in 2020.

Pulp, papier en karton

Bron : Cobelpa
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Papier- en kartonproducten

Miljard €

Volgens voorlopige schattingen zal de directe uitvoer van de 
papier- en kartonverwerkers, die traditioneel bijna 70 % van de 
omzet vertegenwoordigt, in 2020 2,642 miljard € bereiken (tegen 
2,711 miljard € in 2019). De sector exporteert ook indirect in grote 
hoeveelheden: verpakkingen, golfkarton en andere vouwdozen, 
geproduceerd door onze bedrijven en verkocht op de Belgische 
markt, worden vervolgens met hun inhoud geëxporteerd: verse 
producten, geneesmiddelen, enz.

Bron : FOD Economie – BTW-aangiften NACE 172

Productie Export Import

Omzet Export Import

Omzet Export Import
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3. Handelsbalans: glasindustrie

Uit de eerste officiële cijfers blijkt dat de uitvoer van glas in 2020 
met 17 % is gedaald en dat de handelsbalans van de sector in 2020 
-83 miljoen euro zal bedragen. De handelsbalans van de glas-
industrie was van 2008 tot 2016 ingestort en herstelde zich in 2017 
en 2018, hoewel zij nog ver verwijderd is van de 1 miljard euro die 
zij vóór de 2008 crisis benaderde. De belangrijkste klanten van de 
sector zijn Europees: Frankrijk staat voorop, gevolgd door Duitsland, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze vier landen alleen al 
zijn goed voor 63 % van onze buitenlandse verkoop terwijl de 
Europese Unie 87 % voor haar rekening neemt. Onze concurrenten 
zijn de Duitsers, gevolgd door de Fransen, de Nederlanders en de 
overige Europeanen. Wat isolerend glas betreft is Nederland veruit 
onze belangrijkste klant, goed voor 82 % van de uitvoer van onze 
Belgische markt.
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Glas en glasproducten

Miljard €

Bron: NBB & FOD Economie – BTW-aangiften NACE 231

Sociale aangelegenheden  
situatie in 2020 

2020 was een jaar om nooit te vergeten: de hele wereld werd beheerst door het Covid-19 virus.  Vanuit een 
sociaal oogpunt heeft deze epidemie de ondernemingen gedwongen tot grote aanpassingen in hun 
arbeidsorganisatie, de overheid tot ondersteunende maatregelen aangezet en de economische veerkracht 
van de bedrijven zwaar onder druk gezet.

In een dergelijke chaotische sociaal-juridische context, met voortdurend andere regels, was het snel 
schakelen door door het inDUfed team om dit alles op te kunnen volgen.

 Omzet Export Import
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De erkenning als essentiële sector was van groot belang voor de 
bedrijven met een essentiële activiteit: in de eerste golf ging het 
voornamelijk over het kunnen doorgaan met produceren mits het 
nemen van de vereiste maatregelen, zelfs indien niet overal de 
opgelegde afstand van 1,5 m altijd kon worden gerespecteerd.  
Verder konden deze bedrijven zich ook beroepen op een aantal 
maatregelen genomen door de overheden.

In het kader van de economische relance tijdens de eerste golf heeft 
de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een 
generieke gids tegen de verspreiding van Covid-19 uitgewerkt. 
inDUfed heeft zijn leden geïnformeerd over de inhoud van deze 
generieke gids, de niet-bindende werking ervan en de impact op 
sector- en bedrijfsniveau. 

1.  De erkenning van de essentiële activiteiten binnen de 
respectievelijke sectoren.

2. De uitwerking van een sectorale generieke gids

inDUfed heeft zwaar ingezet op deze erkenning: het vergde heel 
veel contacten en drie Ministeriële besluiten alvorens alle essen-
tiële activiteiten uit de inDUfed-sectoren waren erkend.   

Op sectoraal niveau heeft inDUfed de aanbevelingen en behoeften 
van haar leden gesteund in het sociaal overleg met de vakbonden 
met het oog op de opstelling van sectorale protocollen/richtlijnen/
aanbevelingen eigen aan elke sector.

De complexiteit en evolutie van tijdelijke 
werkloosheidsstelsels en hun gevolgen
Gedurende de gehele Covid-19 gezondheidscrisis hebben de autori-
teiten besluiten genomen betreffende de tijdelijke werkloosheid van 
werknemers. Ten eerste was er tijdelijke werkloosheid wegens over-
macht voor werknemers in quarantaine en tijdelijke werkloosheid 
om economische redenen voor Belgische bedrijven die door het 
coronavirus in China waren getroffen. Vervolgens werd een tijdelijke 
werkloosheidsregeling wegens overmacht door Corona met een 
vereenvoudigde procedure ingevoerd voor alle ondernemingen na 
de algemene lockdown. Deze regeling was een tijdlang beperkt tot 
bijzonder getroffen ondernemingen en werd uitgebreid tot alle 
ondernemingen toen de tweede golf kwam. Daarnaast werden ook 
verschillende situaties gedefinieerd die tijdelijke werkloosheid moge-
lijk maakten (in geval van problemen met de kinderopvang, enz.).

Er zijn veel vragen gerezen naar aanleiding van deze tijdelijke werk-
loosheidsstelsels, o.a. over de arbeidsongeschiktheid of de tijdelijke 
werkloosheid, de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheidsdagen in 
het kader van de jaarlijkse vakantieregeling of de berekening van de 
eindejaarspremie voor bepaalde sectoren. 

inDUfed heeft haar leden tijdens de crisis proactief geïnformeerd 
over alle ontwikkelingen en  implicaties van deze tijdelijke werk-
loosheidsstelsels in verschillende materies. inDUfed heeft ook de 
moeilijkheden die de ondernemingen ter plekke ondervonden 
doorgespeeld aan de verschillende actoren van het crisisbeheer 
(regering, sociale partners in de Groep van 10, Nationale Arbeidsraad, 
RVA, ...) en heeft de positie en de activiteiten van haar leden ten aan-
zien van deze actoren verdedigd.

Teststrategie en internationaal reizen: 
testen, quarantaine, isolatie
In de loop van 2020 zijn de regels en maatregelen met betrekking tot 
de teststrategie en internationale reizen blijven evolueren en snel 
veranderd. Deze ontwikkelingen betroffen zowel de verboden 
(rood) of af te raden (oranje) reiszones, als de verplichting zich te 
laten testen of een quarantaine in acht te nemen, alsmede de duur 
van de quarantaine, of de specifieke situatie van grensarbeiders.

inDUfed heeft deze maatregelen op de voet gevolgd om haar leden 
zo goed mogelijk te informeren en te adviseren over deze continue 
veranderingen die het moeilijk maakten om de activiteiten op de 
werkvloer voort te zetten.

3. Follow-up van de evolutie van de maatregelen tijdens de crisis

Nieuwe verplichtingen voor werkgevers  
Verscheidene maatregelen in verband met de bestrijding van de 
Covid-19 verspreiding hebben geleid tot nieuwe verplichtingen voor 
de werkgevers. Naast het informeren van haar leden over de nieuwe 
maatregelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, heeft 
inDUfed ook modeldocumenten ter beschikking gesteld, die door 
de leden kunnen worden gebruikt om aan deze nieuwe verplichtin-
gen te voldoen (verplaatsingsattest in geval van onmogelijkheid om 
te telewerken, verplaatsingsattest tijdens de avondklok, gegevens-
register van werknemers/zelfstandigen die in het buitenland wonen 

of verblijven en tijdelijk in België werken, enz.).

Sociale verkiezingen 2020
De gezondheidscrisis heeft geleid tot de opschorting van de voor 
mei 2020 geplande sociale verkiezingen en van een deel van de pro-
cedure tot het najaar van 2020. inDUfed heeft haar leden gesteund 
door hen regelmatig te informeren over de gevolgen hiervan en over 
de te nemen maatregelen opdat de verkiezingsdag onder optimale 
omstandigheden zou kunnen plaatsvinden gezien de tweede golf 
van het coronavirus.  

Het corona-jaar was voor de grote meerderheid van de onderne-

mingen een moeilijk jaar.  Teneinde de werknemers van de zwaar 

getroffen ondernemingen, die soms lange periodes van werk-

loosheid kenden, te helpen, werden in de glassector CAO’s gesloten 

betreffende een aanvullende vergoeding voor Covid-werkloosheid 

ten laste van de bedrijven gedurende een beperkte periode.  

In de papier- en kartonverwerking werd een gelijkaardige maatregel 

beslist ten laste van de sectorfondsen evenals een beperkte assimi-

latie van de covid-werkloosheid voor de betaling van de eindejaars-

premie met tussenkomst van het Fonds van Bestaanszekerheid voor 

de zwaar getroffen ondernemingen.

4. Sectorale maatregelen 
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In het derde kwartaal van 2020 werkten in onze drie sectoren 
13.443 arbeiders (-1,11 % of 159 minder arbeiders dan in het derde 
kwartaal van 2019) en 5.960 bedienden (+1,86 % of 109 meer 
bedienden) voor een totaal van 19.403 (-2,16 % minder dan in 2019) 
directe banen. Arbeiders maken in 2020 nog 69,28 % van de 
beroepsbevolking uit.

Het aantal directe banen daalt licht in de papier- en kartonver-
werking (9.030 banen, -0,61 %). De sector van de pulp-, papier- en 

5. Tewerkstelling in de inDUfed-sectoren
kartonproductie stelt 2.915 werknemers tewerk in 2020, zijnde een 
daling van de directe werkgelegenheid met 1,6 %.  

De glassector is de enige sector binnen inDUfed met een positieve 
ontwikkeling van het aantal directe banen: het aantal is er met 
0,81 % gestegen. 

De gevolgen van de Covid-19-crisis zullen het duidelijkst merkbaar 
zijn in 2021.

Tewerkstelling

Bedienden - Glasindustrie

Bedienden - Verwerking van 
papier- en kartonproducten

Bedienden - Productie van pulp, 
papier en karton

Arbeiders - Glasindustrie

Arbeiders - Verwerking van papier- 
en kartonproducten

Arbeiders - Productie van pulp, 
papier en karton

Bron: RSZ
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Milieu
aangelegenheden

Het Europese beleid inzake milieu, klimaat en zelfs voedselcontact heeft een 
steeds grotere invloed op nationale en regionale beslissingen. De herziening 
en omzetting van de richtlijnen of de toepassing van de Europese verorde-
ningen zodra deze zijn aangenomen, verplichten de nationale federaties, 
zoals inDUfed, om ook actief te zijn op het Europese toneel. 

 
In 2020 heeft inDUfed meer dan ooit het verloop gevolgd van de grote 
thema's op de Europese agenda en de repercussies daarvan op de nationale 
debatten. 

Verpakkingen in Europese 
turbulente wateren

In 2020 liepen er op Europees niveau veel initiatieven rond verpak-
kingen. Denk maar aan de Single Use Plastics richtlijn (SUPD), de 
herziening van de verpakkingsrichtlijn en de evaluatie van de 
voedselcontactwetgeving. Al deze initiatieven gaan nog door in 
2021 en hebben ook in België consequenties.

Er is een duidelijke visie om herbruikbare verpakkingen te promo-
ten ten koste van éénmalige verpakkingen. De in 2020 gehouden 
consultaties binnen de herziening van de verpakkingsrichtlijn en 
de SUPD lieten hier niets aan de verbeelding over: er werden enkel 
ecologische aspecten als essentieel naar voren geschoven. Gewicht 
gold als enig criterium voor oververpakking en herbruikbaarheid 
was altijd beter. 

In België zag men gelijkaardige initiatieven. In 2020 heeft de 
Interregionale Verpakkingscommissie (IVCIE) een werkgroep 
opgericht om verpakkingen, die niet-recycleerbaar zijn, te identi-
ficeren en een sanctie op te leggen. Door sommige deelnemers van 

deze werkgroep werd volledig voorbijgegaan aan de functionalitei-
ten van verpakkingen en de Europese schaal van de recyclage-eco-
nomie. 

Het waren niet enkel de initiatieven die rechtstreeks te maken 
hebben met verpakkingen die in 2020 belangrijk waren. De 
Chemical Strategy for Sustainability (CSS), kaderend in de Green 
Deal, is een brede benadering over hoe en welke chemische stoffen 
nog een rol gaan spelen in Europa en in de diverse producten die 
Europeanen dagelijks gebruiken. De visie van de CSS werd reeds 
meegenomen in andere dossiers die de activiteiten van de bedrij-
ven in onze sectoren wel rechtstreeks beïnvloeden. Zo zijn in de 
evaluatie van de voedselcontactwetgeving, een sleuteldossier in 
2020, al verschillende kenmerken van de CSS overgenomen, zoals 
essentieel gebruik en gevarenbenadering in plaats van risico-eva-
luatie. 
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Het Wezerarrest (Judgment of the Eu court 01/07/2015 Case 
C-461/13) kan een belangrijke impact hebben op de verleende 
lozingsvergunningen. Beide gewesten moeten een manier vinden 
om de impact van een lozing te toetsen aan de haalbaarheid van 
de doelstellingen uit de kaderrichtlijn water. In Vlaanderen ontwik-
kelde de VMM i.s.m. het VITO hiervoor een nieuwe evaluatietool. 

De waterthematiek zal ook in 2021 nog verder doorwerken in de 
concretisering van de Blue deals in Vlaanderen, de finalisering van 
de SGBP, toetsing van vergunningen, maar ook omwille van 
Europees beleid zoals bv. het zero pollution action plan, de evalua-
tie van de industrial emissions directive, beleid rond microplastics.

Klimaat- en energiebeleid in 2020 in 
versneld tempo

De eind 2019 gepubliceerde Green Deal, waarin een drukke agenda 
werd aangekondigd voor de herziening van het Europese energie- 
en klimaatbeleid, heeft zijn belofte voor het jaar 2020 waar-
gemaakt. Veel richtlijnen met directe of indirecte impact op onze 
sectoren zijn het onderwerp geweest van een consultatieproces 
(EED & RED & ETD). Bovendien hebben nieuwe concepten zoals 
CBAM dit hectische tempo van overleg op basis van meerkeuze-
vragenlijsten gevolgd, waarbij vaak weinig ruimte overblijft voor de 
volledige uitdrukking van de standpunten van de sectoren. Een 
belangrijk keerpunt was de goedkeuring van de herziening van de 
klimaatdoelstelling voor 2030 tot 55 % om deze in overeenstem-
ming te brengen met de reeds op Europees niveau vastgestelde 
doelstelling van koolstofneutraliteit voor 2050.

Op nationaal niveau hebben deze doelstellingen gevolgen voor de 
nationale energie- en klimaatplannen (PNEC), waaruit de in de 
regio's uit te voeren maatregelen ter verwezenlijking van deze 
klimaat doelstellingen zullen voortvloeien. 

Ook deze nieuwe doelstelling zal leiden tot herzieningen in het 
nauwelijks gereviseerde Emission Trading Scheme (ETS) en zal het 
bestaande gebrek aan voorspelbaarheid verder aantasten. InDUfed 
heeft haar leden het hele jaar door informatie verstrekt over het 
nieuwe ETS-systeem dat op 1 januari 2021 van start is gegaan en 
waarvan momenteel nog niet alle parameters bekend zijn. 

Voor het energiebeleid en de energiekosten worden de richtsnoe-
ren voor overheidssteun nauwlettend in het oog gehouden. 
Sommige Waalse ondernemingen die aan de "Accords de branche" 
deelnamen, werden namelijk onaangenaam verrast door de 
ontdekking dat de ontvangen voordelen volgens deze richtsnoe-
ren onwettig zouden zijn. In dit geval heeft inDUfed, in nauwe 
samenwerking met de andere betrokken sectoren, de betreffende 
bedrijven zo goed mogelijk geïnformeerd en geholpen om de 
gevolgen van de nakende terugbetaling te beperken.  

Watergerelateerde thema’s 
in de kijker voor 2020

Gezien het belang van koel- en proceswater voor onze leden heeft 
inDUfed hieraan de nodige aandacht geschonken.
In beide regio’s werden de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) 
opgesteld, waarop de consultatie momenteel nog loopt. Deze 
plannen zetten de krijtlijnen uit voor het waterbeleid in de 
komende jaren voor het halen van zowel de kwalitatieve als kwan-
titatieve doelstellingen uit de kaderrichtlijn water, maar ook voor 
de beheersing van overstromingen en droogte. 

Vlaanderen maakt specifiek werk van een “afwegingskader prio-
ritair watergebruik tijdens droogte”, een tool die de beslissings-
nemers moet helpen bij gebiedsspecifieke prioritering van de te 
nemen watersparende maatregelen, inclusief eventueel captatie-
beperkingen, -verboden. Het spreekt vanzelf dat inDUfed hier 
opmerkingen formuleerde i.v.m. de economische impact op onze 
bedrijven maar ook i.v.m. de veiligheidsaspecten.

Aan Waalse zijde wordt steeds meer de nadruk gelegd op de kos-
ten van afvalwaterzuivering, met name door de fabrieken, waarbij 
vaak wordt vergeten welke zuivering zij zelf toepassen. In 2020 is 
een stap gezet met het opleggen van een dienstverleningscontract 
voor alle industriëlen die lozen in een openbaar afvalwaterzuive-
ringsstation.
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 Vertegenwoordiging
Ecodynamisch Bedrijfslabel
In maart 2020 heeft inDUfed het 2-sterren Ecodynamisch Bedrijfslabel 
ontvangen. Deze officiële erkenning, uitgereikt door Leefmilieu Brussel, 
beloont Brusselse bedrijven die actie ondernemen om hun impact op 
het milieu te verminderen. De toekenning van het label is het resultaat 
van een reflectie over de dagelijkse werking van het bedrijf door de toe-
passing van goede praktijken. 

InDUfed, gevestigd in het hart van Brussel, moedigt zijn werknemers aan 
om te kiezen voor duurzame mobiliteit. Treinstations en bus- of metro-
haltes bevinden zich in de buurt van de kantoren. Naast de fietsver-
goeding en een fietsleaseregeling die het bedrijf aanbiedt, wordt er voor 
korte verplaatsingen ook een elektrische fiets ter beschikking gesteld van 
het personeel. Met telewerken, dat lang voor het Covid-tijdperk werd 
ingevoerd, kon inDUfed haar mobiliteitstroeven uitspelen om volledig in 
het ecodynamische concept te passen.

Wat energie-efficiëntie betreft is er vooral ingezet op besparing op ver-
lichting en verwarming. In de inDUfed kantoren is, waar mogelijk, oude 
technologie vervangen door LED verlichting. Verdere voorzieningen, 
zoals dubbele beglazing, dimmers en thermostaten, zijn in elk kantoor 
geïnstalleerd.

InDUfed heeft op het gebied van afvalbeheer enkele nieuwe regels inge-
voerd. De catering die op de vergaderingen wordt aangeboden, is niet 
alleen berekend op het vermijden van voedselverspilling, maar is ook 
grotendeels vegetarisch. Al het serviesgoed in het bedrijf is duurzaam en 
herbruikbaar. De drankjes worden geleverd in recycleerbare glazen flessen.

De aankoop van allerhande benodigdheden is ook onderworpen aan 
onderzoek en afweging. Is het mogelijk een duurzamere of milieuvrien-
delijkere versie te vinden van het goed of de dienst die wij willen aan-
schaffen? Om deze bewustwording te vergemakkelijken, is er een proce-
dure voor het centraliseren van bestellingen opgezet. Alle soorten papier 
(printerpapier, sanitair papier...) die binnen inDUfed worden gebruikt, 
moeten FSC/PEFC-gecertificeerd zijn. De schoonmaakproducten (afwas, 
lokalen...) dragen allemaal het ECOLABEL. Naast duurzaam inkopen 
werd de nadruk gelegd op recyclage. Bij de laatste verhuizing bijvoor-
beeld, werd het grootste deel van het meubilair gerecupereerd om 
nieuwe eenheden te creëren.

Alle goede praktijken, klein of groot, hebben hun steentje bijgedragen en 
hebben inDUfed in staat gesteld het kwaliteitslabel te verkrijgen. 
Vanzelfsprekend zou dit alles niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet 
van alle bedrijfsmedewerkers. 

Een korte video over het "Ecodynamisch 
Bedrijfslabel" is beschikbaar via de link:  
https://vimeo.com/508011317

  VBO • Raad van bestuur
• Commissie Sociale Aangelegenheden
• Centrale werkgroep
• Commissie Energie en Klimaat 
• Platform Verpakkingen  
    - Voorzitter: WG definitie
• Commissie Duurzame Ontwikkeling
• Commissie Circulaire Economie
• WG Product Policy  

  BVI-IBE • Raad van bestuur
• College van bestuurders

  Fost Plus • Raad van bestuur
• Strategisch Comité
• Audit Comité
• WG Groene Punt
• WG dienstverlening aan de leden

  NBB • Raad van bestuur

  Valipac • Raad van bestuur
• Executive Committee

  FEBELIEC • WP Electricity
• WP gas
• WP renewable energy
• Board

  Filpap • Raad van bestuur
• WG recycleerbaarheid

  SPF-TF Food contact materials

   PMC /BMP (producteurs de matériaux de construction)

  Renovate Belgium

  INISMA • Raad van bestuur

  Paritaire comités 100-115-129-136-221-222-200

  Beheerscomité Rijksdienst van Pensioenen

  Beheerscomité Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

  RIZIV • Beheerscomité Loontrekkenden

  Jaarlijkse Vakantiekas Hout-Papier

  Beheerscomité FBZ 115-129-136-221-222

Nationaal/Federaal
  CEPI •  Climate and energy comittee

• Environment committee
• Recycling committee
• Food Contact Group
• Food Contact coordination Group
• Issue Group Chemical Strategy on  

Sustainability - chair
• Forestry Committee 

  GAE  • Executive Commitee
• Environment committee

  Glass for Europe • Environment committee
• ERC – External Relations Committee
• ERC – National Partners
• TPC – Transformation and procession 

Committee

  FEVE •  Product & environment committee
• CEP 90
• Close the glass loop platform
• Market Place Committee

  CITPA • Environment committee
• Product Safety Committee – chair
• General Assembly

  FEFCO •  Regulatory Affairs committee

  Cross Sectoral • Cross Sector Group on Food Contact
• Printing Ink Joint Industry Task Force 

   - Chair of the Sub-group transparency
• EFSA: Stakeholder Forum

EU

  UWE • Conseil d’Administration
• Conseil des Fédérations
• Groupe de Travail Social
• GT Environnement
• GT Energie

  CESE Wallonie • Pôle Energie

  Cluster Cap Construction

Wallonie
 

Conseil de l’Environnement (RBC) / Raad voor het Leefmilieu (BHG) 

Bruxelles - Brussel

  VOKA • SG Milieu
• Werkgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt
• SG Energie
• WG Water
• Directiecomité Vlaams 

Werkgeversplatform

  Commissie EBO

  Cogen Vlaanderen • Lid WKK platform
• Lid WG bio-WKK

Vlaanderen
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Beleidsorganen en team
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Pierre Macharis, VPK Packaging Group
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    V     -  
 (F)

Paul Pissens, Pacapime

Alain Grandjean, Impritex

John de Somer, Van Genechten Biermans
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Emmanuel Hazard, AGC Glass Europe

Olivier Douxchamps, Knauf Insulation

Didier Vercruyssen, Pittsburgh Corning Europe

ALGEMENE VERGADERING
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Thomas Davreux, General Manager

Firmin François, 
Special Advisor to the General Manager

Pascale Destrebecq, Management Assistant

  S

Lieve Vanlierde,  
Head of Social Affairs Department & HR Manager

Sophie van Rijckevorsel, Senior Social Advisor

Marjolijn Houben, Sector Consultant

Axelle Van Acker, Sector Consultant

Cora De Greef, Social Department Assistant

  D

Emilie Butaye, Head of Sustainability Department

Marc Bailli, Sustainability Senior Advisor

Willem van Veen,  
Sustainability & Food Contact Senior Advisor

Christine Etienne, Sustainability Department Assistant

  E

Laura Bonnave 
Head of Economic & Product Promotion Department

Matt Frère, Statistics Senior Advisor

Anne-Sophie Carton,  
Economic & Product Promotion Department Assistant

  C

Maya Einhaus, Paper Chain Forum Assistant

TEAM

  V  V

Emmanuel Hazard,  
Voorzitter Verbond van de Glasindustrie

  B   B 

Pierre Macharis, Voorzitter Cobelpa

Paul Pissens, Voorzitter Fetra

RAAD VAN BESTUUR

Contact:
Marsveldplein 2
1050 Brussel
E-mail: indufed@indufed.be
Telefoon: +32 (0)2 542 61 20
www.indufed.be
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