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BOODSCHAP VAN DE CEO
Wie vandaag om zich heen kijkt, ziet een ontregeld klimaat, ontbossingen, achteruitgang van
de biodiversiteit, aanhoudende ongelijkheid, discriminatie, een gebrek aan zingeving,... Is dat
de wereld die we de toekomstige generaties willen nalaten?
Ik weiger te leven in een samenleving die geen rekening houdt met de toekomst. Een
samenleving die enkel op korte termijn denkt, zonder zich verder te bekommeren om de
gevolgen. Toch geloof ik er rotsvast in dat we nog genoeg troeven in handen hebben om het
ergste te voorkomen en het tij alsnog te keren. Daar kan iedereen zijn steentje toe bijdragen,
ieder op zijn manier.
Ook bedrijven, zowel privébedrijven als overheidsbedrijven, spelen hierin een rol. Daarom
zorgen we er bij Infrabel voor dat we bij de uitvoering van onze activiteiten ook altijd oog
blijven hebben voor onze ecologische voetafdruk en de verwachtingen van onze talrijke
stakeholders. Dit houdt onder meer in dat we de principes voor duurzame ontwikkeling aan
de hand van onze prioriteit “Duurzaam ondernemen” mee opnemen in onze bedrijfsstrategie.
Deze bedrijfsstrategie beklemtoont het belang van een goed werkende infrastructuur, en
streeft er daarbij ook naar onze impact op het milieu te verkleinen, economisch levensvatbaar
te blijven, en in alles wat we doen de mens in het hele verhaal nooit uit het oog te verliezen.
Dankzij onze veerkracht, waarop onze MVO-aanpak (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen) gestoeld is, weten we ons aan te passen aan de maatschappelijke veranderingen
die ons doen inzien hoe belangrijk het is om steeds de mensenrechten te eerbiedigen en
respectvol om te springen met het milieu. Dezelfde veerkracht helpt ons trouwens ook
omgaan met andere uitdagingen zoals diversiteit, de klimaatverandering die dringend
om oplossingen vraagt, en de problematiek van de schaarser wordende grondstoffen. We
vinden het daarom van cruciaal belang het spoor nog duurzamer te maken, zodat het een
onmisbare schakel van de mobiliteit in België wordt. Door een toegankelijke, betrouwbare en
duurzame spoorinfrastructuur ter beschikking te stellen, willen we een antwoord bieden op
het fileprobleem op onze wegen en zo de broeikasgasuitstoot door de transportsector helpen
verminderen.
Om dit te bereiken, wensen we tegen 2040 een koolstofneutrale onderneming worden, de
uitdaging aangaan om een modal shift te realiseren voor reizigers- en vrachtvervoer, onze
infrastructuur vergroenen om onze planeet beter te beschermen, maar ook een duurzaam
en circulair aankoopbeleid ontwikkelen, oog hebben voor het welzijn van onze collega’s en
evolueren naar een meer inclusieve bedrijfscultuur.

innovatie, een optimale integratie van onze infrastructuur in het landschap, een efficiënt
multimodaal aanbod, de aanpassing van onze infrastructuur aan de klimaatverandering... En
zoals andere bedrijven hebben ook onze activiteiten en projecten te lijden gehad onder de
gezondheidscrisis.
Toch zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ik wil ook al onze medewerkers
bedanken voor hun dagelijkse inzet. Jullie helpen Infrabel elke dag opnieuw zijn opdrachten
uit te voeren als een efficiënt bedrijf dat zorgt draagt voor mens en milieu. Een bedrijf dat
me elke dag opnieuw zin geeft om mee te bouwen aan de wereld van morgen en ik geloof
sterk dat wij daarin zullen slagen. Een bedrijf met een passie voor het vak. Een bedrijf waar
iedereen zich thuis voelt. Een bedrijf waar ik trots op ben.
Veel leesplezier gewenst met ons duurzaamheidsverslag 2019-2020!

We zijn er ons van bewust dat er ons nog heel wat andere uitdagingen te wachten staan: een
moeilijke financiële situatie, een complex en zeer gespecialiseerd werkterrein, de digitalisering,

BENOÎT GILSON
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OVER INFRABEL
// Missie

// Visie

Als autonoom overheidsbedrijf van de Belgische staat, beheren we
de spoorinfrastructuur in België. Met een betrouwbaar en modern
spoornet willen we beantwoorden aan de mobiliteitsbehoeften van onze
samenleving, vandaag en in de toekomst.

Het is onze ambitie om tegen 2040 “een netwerk voor een duurzame en
maatschappelijk verantwoorde mobiliteit” uit te bouwen.

Dit is onze missie:
• De exploitatie van de spoorweginfrastructuur en de toewijzing van de beschikbare
capaciteit aan onze klanten
• Het treinverkeer dat over het Belgische spoornet rijdt coördineren en organiseren
• De spoorinfrastructuur onderhouden en vernieuwen: sporen, bovenleiding, seininrichting, ...
• Werken aan de uitbreiding van de spoorinfrastructuur in functie van de
mobiliteitsbehoeften

Hiervoor maken we werk van de volgende punten:
• Uitblinken in het beheer van de spoorinfrastructuuren een goed werkend spoorsysteem
garanderen
• Innoveren, digitaliseren en mobiliteitsdataplatforms integreren
• Rekening houden met de behoeften van onze klanten en andere stakeholders en
beantwoorden aan hun verwachtingen
• Onze operaties op een meer wendbare en creatieve manier beheren
• De competenties van ons personeel valoriseren en ontwikkelen
• MVO ingang doen vinden in alle geledingen van ons bedrijf

OVER INFRABEL
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// Waarden

CARING

PR
PEOPLE
PLANET

PLANET
PLANET
PROS
OSPERITY
Voor onze omgeving: we maken verantwoorde keuzes die de
mobiliteit van onze klanten voor reizigers en goederenverkeer
vooruithelpen en onze maatschappelijke doelstellingen realiseren.

Voor onze rechtstreekse en onrechtstreekse medewerkers: zij
moeten kunnen werken in een zo aantrekkelijk mogelijke en veilige
omgeving, gebruik makend van moderne technologieën, waarbij er
een constante aandacht is voor ontwikkeling, welzijn en groei van het
individu en het team.

PLANET
OPEN

PRO
P
PROSPER
ANET
PEOPLE
PLA
ROSPERITY
Voor het milieu: we onderschrijven het belang van ecologische
keuzes in alles wat we doen en nemen het voortouw binnen die
domeinen waar we zelf de verantwoordelijkheid dragen.

DRIVEN

Om te verbeteren: om onze klanten beter te bedienen, stellen we
ambitieuze doelstellingen voor om onze processen en activiteiten te
verbeteren.

Voor verandering: we zien verandering als een kans en zijn bereid
om de weerstand die er mee gepaard gaat positief te benaderen.
Voor diversiteit: we geven onze medewerkers ongeacht hun
geslacht, geloof, geaardheid of achtergrond kansen en zoeken
naar manieren om individuele belangen te verzoenen met ons
maatschappelijk doel.

Voor overleg en communicatie: we gaan in overleg met onze klanten
en belanghebbenden om elkaars uitdagingen beter te begrijpen en
zoeken actief naar evenwichtige oplossingen die zowel het reizigers
als het goederenverkeer ten goede komen.

Focus op klanten: we zijn ervan overtuigd dat kwaliteit onlosmakelijk
verbonden is met de manier waarop we onze interne en onze externe
klanten dienen: met respect, hulpvaardig en via transparant overleg.

PEOPLE
PEOPLE

Om te innoveren: we zetten maximaal in op nieuwe
samenwerkingsvormen en deinzen er niet voor terug onszelf in
vraag te stellen, onder andere aan de hand van (innovatieve)
pilootprojecten.

OVER INFRABEL
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// Verbintenissen

// Strategische prioriteiten

Als beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur zorgen wij de
klok rond voor de veiligheid, het onderhoud en de vernieuwing van het
spoorwegnet. Wij willen de ruggengraat worden van een duurzaam
vervoerssysteem en de Belgische en Europese socio-economische
ontwikkeling ondersteunen.

Sinds het laatste duurzaamheidsverslag hebben we een nieuw strategisch bedrijfsplan ontwikkeld.
Het vorige strategisch plan telde 5 prioriteiten, waaronder “In lijn met de samenleving”, onze
benadering op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ons strategisch plan
2020-2024 (bekend als het plan GO!) omvat 6 prioriteiten, waaronder “Duurzaam Ondernemen”,
de voortzetting van onze MVO-benadering. Deze prioriteit is gebaseerd op de principes voor
duurzame ontwikkeling en maakt integraal deel uit van de strategie van de onderneming (zie ook
het hoofdstuk over MVO bij Infrabel op pagina 12).

Hiervoor gaan we als volgt te werk:
• We bieden een antwoord op de uitdagingen inzake duurzame mobiliteit door te zorgen
voor een veilige infrastructuur en een optimale dienstverlening die beantwoordt aan
de behoeften van onze klanten. We doen dit binnen het wettelijke kader en besteden
aandacht aan het welzijn van onze collega’s en aan het milieu.
• We passen het voorzorgsbeginsel toe en houden de risico’s verbonden aan de
spooractiviteiten zo klein mogelijk door passende maatregelen te nemen.
• We staan voor een actief beleid op het vlak van ethiek en integriteit. We beschikken
binnen ons bedrijf over een gedragscode voor ons personeel en onze leveranciers, die
de belangrijkste van toepassing zijnde ethische beginselen omvat, met inbegrip van de
aspecten in verband met vertrouwelijkheid en corruptiebestrijding.

Safety
First

Focus op
Het spoornet Katalysator
Duurzaam Onderbouwde
stiptheid,
herdefiniëren voor Mobility ondernemen economische
met alle
as a Service
keuzes maken
betrokkenen

OVER INFRABEL
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// Governancestructuur
Sinds het laatste duurzaamheidsverslag zijn er in de bedrijfsinterne governancestructuur
twee belangrijke wijzigingen gebeurd 1 :
• Interne reorganisatie: de cel MVO werd opgenomen in de dienst Strategie van Infrabel
• Benoeming van een nieuwe CEO: Benoît Gilson vervangt Luc Lallemand
Naast de MVO- en milieuteams beschikt elke directie ook over ambassadeurs, experts in een
bepaald thema of plaatselijke aanspreekpunten in verband met MVO. Het is vooral dankzij
deze gedreven collega’s dat MVO een transversaal gebeuren is waarbij verschillende diensten
van Infrabel met elkaar samenwerken (zie ook het deel over onze MVO-gemeenschap op
pagina 17).
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1.

Raadpleeg hier ons jaarverslag 2020 aan de aandeelhouders voor meer informatie
over corporate governance (blz. 106-121).
2. Het ExCom is het uitvoerend comité dat bestaat uit de CEO en de verschillende
directeurs van Infrabel.
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// Bevoorradingsketen
Onze bevoorrading is opgedeeld in verschillende fasen en maakt een
onderscheid tussen de aankoop van leveringen, diensten en werken. Deze
werkwijze garandeert een efficiënt, transparant en beveiligd beheer van
onze aankopen.
Om de continuïteit van de dienstverlening bij de bouw, het onderhoud en de vernieuwing van
onze infrastructuur te garanderen, moeten bepaalde soorten materieel snel beschikbaar zijn
en mag er geen vertraging optreden bij hun levering. Daarom beschikken wij over onze eigen
magazijnen in onze Logistieke Centra Infrastructuur (LCI) en over Production Plants voor de
levering van reserveonderdelen en verbruiksartikelen.
Onze aankoopketen wordt nauwgezet opgevolgd door de teams Supply Chain, Procurement,
Finance en Legal.

INTERNE MAGAZIJNEN
LEVERANCIERS
(voor de LCI)

• Aanwezig in onze LCI (Logistieke
Centra Infrastructuur)

PRODUCTION PLANT
SCHAARBEEK
• Aankoop van grondstoffen voor
de productie van onderdelen
(bv. productie van langgelaste
spoorstaven)
• Maar ook herstelling, recycling
en refurbishing van bepaalde
mechanische en elektronische
onderdelen

SUPPLY CENTER
SCHAARBEEK
• Centraal distributiemagazijn
voor aangekochte onderdelen
• Aankoop en opslag van
onderdelen

LEVERANCIERS
(voor de site van
Schaarbeek bevoorradingscentrum +
production plant)

• Met personeel
• Aankoop van onderdelen
(verbruiksartikelen)

SCH

AA

TECHNISCHE
TEAMS op het
terrein

RBE

EK
PRODUCTION PLANTS
BASCOUP, ROESELARE &
WONDELGEM
• Aankoop van grondstoffen voor
de productie van onderdelen
(bv. de productie van wissels)

SERVICE POINTS
ONDERHOUD
• Bestemd voor onderhoud

LEVERANCIERS (voor
Production Plants
Bascoup, Roeselare,
Wondelgem)

• Aanwezig in onze antennes
• Onbemand (via zelfscan)

OVER INFRABEL
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// Links met NMBS en HR Rail

DE INFRASTRUCTUURBEHEERDER VAN HET
BELGISCHE SPOORWEGNET

BELGISCHE SPOOROPERATOR

Onderhoud en vernieuwing van het spoornet

Belgische spooroperator verantwoordelijk voor het
binnenlands reizigersvervoer.

Capaciteitsuitbreiding van het spoornet

Onderhoud en vernieuwing van het rollend materieel

Toewijzing van de rijpaden

Verkoop van de vervoerbewijzen

Real time beheer van het treinverkeer

Reizigersinformatie

Leverancier van tractie-energie

Onthaalproject (stations) in samenwerking met Infrabel

Onthaalproject (stations) in samenwerking met de NMBS

Securail

JURIDISCHE WERKGEVER VAN HET
PERSONEEL VAN NMBS EN INFRABEL
Sociaal overleg in samenwerking met NMBS en Infrabel

À PROPOS D’INFRABEL
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// Klanten
Eind 2020 hadden wij als klanten:
• 12 spoorwegondernemingen (SO) 1 :
• 9 vergunde goederenoperatoren op het Belgische spoornet: Lineas, CFL Cargo,
Crossrail, DB Cargo Belgium, Europorte, RailTraxx, SNCF Fret, Rurtalbahn Cargo
Nederland en HSL Polska..
• 3 vergunde reizigersoperatoren op het Belgische spoornet: NMBS, Eurostar France
en ThiFactory (Thalys).
• 1 kandidaat niet-spoorwegonderneming (niet-SO) 2 : in 2020 tekenden we onze eerste
capaciteitsreserveringsovereenkomst met Sibelit.
• de bedrijven die onze 193 industriële aansluitingen gebruiken om hun goederen per spoor
te vervoeren.

1.

Spoorwegonderneming (SO): een privaat- of publiekrechtelijke onderneming,
die op grond van de toepasselijke Europese wetgeving een vergunning heeft
verkregen en waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het leveren van diensten voor
het vervoer van goederen en/of reizigers per spoor; waarbij de tractie verplicht
door die onderneming moet worden verzekerd.
2. Kandidaat-onderneming die geen spoorwegonderneming is (nietspoorwegonderneming): een niet-spoorwegonderneming die om commerciële
redenen of redenen van openbare dienstverlening capaciteit op de
spoorweginfrastructuur wenst te verwerven. Deze ondernemingen kunnen zelf een
rijpad op ons spoornet boeken en een spoorwegonderneming de opdracht geven
de bestelde capaciteit operationeel uit te baten.

OVER INFRABEL
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// Kerncijfers
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2
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spoorwegondernemingen

27 seinhuizen
staan in voor
het beheer van

3.500

treinen per dag

1. Voltijdse equivalenten
2. Meeteenheid die overeenstemt met de
verplaatsing van een trein over een kilometer.
3. Meeteenheid van het goederenvervoer die
overeenstemt met het vervoer per spoor
van 1 ton (1.000 kg) goederen per afgelegde
kilometer

6.532 km
hoofdspoor
3.124

km geëlektrificeerde

lijnen

%

VERKEER

11.576
12 %
vrouwen
88 %

92

92.766.698,25

treinkilometer2

39.466.332.369,79
tonkilometer3
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MVO BIJ INFRABEL
// Ons MVO-beleid
Als belangrijke speler op het gebied van mobiliteit willen we de
spoorwegsector verder verduurzamen. In die zin werken we al enkele
jaren aan een beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Om onze aanpak te vertalen naar relevante acties brengen we onze
maatschappelijke impact in kaart volgens de Sustainable Development
Goals (SDG’s), integreren we duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie en
gaan we in dialoog met onze stakeholders.

• Aanwijzing van
onze eerste MVOambassadeurs
• Gedragscode voor
leveranciers en
aannemers

2012

2013

• Intern overleg ISO
26000
• Oprichting van de cel
Mobiliteit

2014

• Eerste duurzaamheidsverslag
over onze MVO-activiteiten

2015

• Milieuoverleg met de
stakeholders
• Oprichting van de
stuurgroep Diversiteit

2016

• Identificatie van 12
maatschappelijke
verbintenissen
• Oprichting van de cel
Duurzame Aankopen
• Eerste
materialiteitsmatrix

2017

• Nieuw
milieubeleidsplan 20182020
• Milieuoverleg met de
stakeholders
• Green Deal
biodiversiteit
Vlaanderen
• Belgian Business Award
for the Environment
(biodiversiteit)
• Diversiteitscharter
• Genomineerd voor CSR
Professional of the Year

2018

• Nieuw
milieubeleidsplan
• Integratie van
de Sustainable
Development Goals
(SDG’s)
• * Bijwerking van de
materialiteitsmatrix

2019

• Eerste koolstofbalans (jaar
2019)
• Lid van de Belgian Alliance
for Climate Action (BACA)
• Oprichting van een comité
voor diversiteit en inclusie
op managementniveau
• Waardecreatiemodel

2020

• Nieuw strategisch
plan GO! 20202024 met duurzaam
ondernemen als
prioriteit
• Green Deal circulaire
aankopen Wallonie
• Fairtrade@work
award
• Lid van Sign for my
Future
• Genomineerd voor
CSR Professional of
the Year
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// Onze vier sleutels om een beter inzicht te krijgen in MVO

1.

DE MVO-STRATEGIE
VASTLEGGEN
• De prioriteiten en uitdagingen
op het vlak van MVO bepalen
• De verwachtingen van onze
stakeholders in kaart brengen

3.

2.

MVO-PROJECTEN
BEDENKEN, UITWERKEN EN
COÖRDINEREN
• Waken over de samenhang
tussen de projecten en onze
strategie
• MVO en innovatie linken

4.

ONZE MVO-COMMUNITY
UITBOUWEN

CULTURELE VERANDERING
BEVORDEREN

• Ons personeel nauwer
betrekken en sensibiliseren
• De projecten implementeren

• Werken rond thema’s die
zinvol en milieuvriendelijk
zijn en diversiteit en inclusie
bevorderen

MVO BIJ INFRABEL
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// Maatschappelijke uitdagingen en Sustainable Development

Goals

Sinds ons vorige verslag hebben we ons MVO-beleid verder verfijnd om:
• ons beleid nauwer te laten aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(Sustainable Development Goals of SDG’s)
• duurzaamheid steviger te verankeren in onze bedrijfsstrategie 2020-2024
• ons toe te spitsen op de prioritaire verwachtingen van onze stakeholders
Hoe zijn we te werk gegaan?
• Verzameling gegevens over de verwachtingen van onze stakeholders bij onze interne
contactpersonen
• Herbeoordeling van de prioritaire Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
• Ontwikkeling van een eerste waardecreatiemodel voor de onderneming (met externe
ondersteuning)
• Herbeoordeling van onze vorige duurzaamheidsverslagen
• Vaststelling van de oriëntaties en de inhoud van ons duurzaamheidsverslag 2019-2020
(met externe ondersteuning)

De verduidelijking van onze MVO-aanpak leidde ook tot de volgende wijzigingen:

MVO-beleid

Verslag 2017-2018

Verslag 2019-2020

• 5 actiegebieden

• Heldere en overzichtelijke
indeling van de werkingsgebieden
via de pijlers People-PlanetProsperity

• 12 maatschappelijke thema’s

• Relevante maatschappelijke
kwesties werden opnieuw onder
de loep genomen via onze
materialiteitsmatrix om ons MVObeleid overzichtelijker te maken.
• 22 onderwerpen gedefinieerd als
materieel

Materialiteitsmatrix

• Bepaalde onderwerpen werden
gegroepeerd om per thema te
werken
• 10 als materieel aangemerkte
thema’s, met sub-thema’s

Duurzame Ontwikkelings doelstellingen (SDG’s)

• Opvolging van 5 SDG’s

• Opvolging van 9 SDG’s

NE

Concreet?
• Een eenvoudigere MVO-visie gebaseerd op de drie pijlers voor duurzame ontwikkeling:
People-Planet-Prosperity
• Een meer allesomvattende inachtname van de SDG’s en de specifieke doelstellingen
waaraan wij concreet willen en kunnen bijdragen
• Een update van onze materialiteitsmatrix
• Een betere correlatie tussen al onze strategische prioriteiten en duurzaamheid

Wat is het effect op ons duurzaamheidsverslag?

W
W
NE

W

NE

W

NE

MVO BIJ INFRABEL
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// Stakeholders
We hechten veel belang aan onze vele interne en externe stakeholders.
We proberen zo veel mogelijk aan hun verschillende verwachtingen
tegemoet te komen, zowel op het gebied van onze dienstverlening,
ons werk, ons personeelsbeleid, onze financiën als van onze
maatschappelijke en ecologische voetafdruk.
Klanten

Buurtbewoners

• Minder hinder veroorzaakt
• Kwaliteitsservice met een
Belangrijkste
door de exploitatie van
focus op exploitatieveiligheid
MVOhet spoornet en door de
en stiptheid
verwachtingen
spoorwerven
• Multimodale aanpak gericht
op de bescherming van het
klimaat

Dialoog en
interactie in
2019 en 2020

• Vergaderingen in
het kader van het
coördinatiemechanisme (3 in
2019 en 3 in 2020)
• Regelmatige
vergaderingen met
spoorwegondernemingen op
verschillende niveaus van
het bedrijf (CEO, CCO, Key
Account Managers)
• Safety Desks (4 in 2019 en 4
in 2020)
• 9 “covid”opvolgingsvergaderingen
met de
spoorwegondernemingen in
2020
• Tevredenheidsenquête
in 2020 (kwantitatieve
metingen), waarvan de
resultaten in 2021 bekend
zullen zijn

• Milieubehoud en
bescherming van het klimaat

• 408 huis-aan-huisberichten
in 2019 en 480 in 2020
• 1 infosessie in 2019
• Organisatie van 8
Spoordagen in 2020 (204
deelnemers)

Maar hoe?
• Via een transparante dialoog en verschillende overlegplatformen.
• Door een evenwicht tussen de verschillende verwachtingen en onze maatschappelijke,
ecologische en economische uitdagingen.
Aangezien wij veel stakeholders hebben, houden wij elk jaar overlegmomenten met
onze verschillende doelgroepen. Door de gezondheidscrisis konden de geplande MVOoverlegmomenten (milieu, materialiteitsmatrix, enz.) niet doorgaan. Dit overleg is uitgesteld
naar 2022.

Plaatselijke besturen

Reizigersverenigingen

Milieuverenigingen

Personeel

• Kwaliteitsservice met een
focus op exploitatieveiligheid
en stiptheid
• Goed bestuur
• Anticiperen op risico’s
• Milieubehoud en
bescherming van het klimaat

• Kwaliteitsservice met een
focus op exploitatieveiligheid
en stiptheid

• Bescherming van het klimaat
en het milieu
• Minder hinder veroorzaakt
door de exploitatie van
het spoornet en door de
spoorwerven
• Duurzame en circulaire
aankopen
• Duurzame werkplekken

• Veiligheid en welzijn van het
personeel
• Ontwikkeling van de
competenties
• Aanwervingen
• Diversiteit en Inclusie
• Solidariteit
• Respect voor het milieu

• Regelmatige thematische
werkvergaderingen

3 rondetafelgesprekken in 2019
over de volgende onderwerpen:
• Open data
• Werken aan het spoor in de
provincie Luxemburg
• Planning van de werken
• Bezoek aan het LCI van
Klein-Eiland
• Nieuw strategisch plan
Infrabel
1 virtuele overlegsessie in 2020
over de volgende onderwerpen:
• Stiptheid
• Architectuur van het
spoornet

Regelmatige vergaderingen
in functie van de ecologische
projecten

• Sociaal overleg
• Comités PBW (Preventie en
bescherming op het werk)
• Strategisch bedrijfscomité
• Veiligheidsconferenties
• Permanente opleidingen

• Multimodale aanpak

“Internet en sociale media zijn belangrijk om in contact te blijven met het grote publiek. In
2019 en 2020 hebben we respectievelijk 84.126 en 22.819 reacties op sociale media verwerkt.
We hebben ook onze webpagina’s over spoorwerven vernieuwd.”
MVO BIJ INFRABEL
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// Materialiteitsmatrix

P R I O R I TA I R

9
11
7
13

BELANGRIJK

12

9

Exploitatieveiligheid

8

Veiligheid en
welzijn van het
personeel

9

Klimaat (Energie,
CO2, Eco-mobiliteit)

Duurzame
en circulaire
aankopen

7
12
15

Multimodaliteit
& Modal Shift

9
11

Lawaai en trillingen

4
5

Groen
netwerk en
duurzame
werkplekken

Stiptheid

Beroepen
(competenties,
aanwervingen)
Diversiteit & Inclusie

Solidariteit

M AT I G

BELANG VAN DE KWESTIES VOLGENS
ONZE BELANGHEBBENDEN

We bepalen welke maatschappelijke kwesties zinvol zijn voor ons bedrijf
en onze stakeholders omdat ze de Sustainable Development Goals
concreet ondersteunen.

M AT I G

BELANGRIJK

P R I O R I TA I R

BELANG VAN DE KWESTIES VOLGENS INFRABEL

MVO BIJ INFRABEL

16

// MVO-community
We zijn ervan overtuigd dat samen werken in grote mate bijdraagt aan
het succes van een MVO-strategie. Daarom hebben we in 2012 ons
eerste samenwerkingsplatform opgericht met 14 MVO-ambassadeurs
uit de verschillende diensten en afdelingen van het bedrijf. Sindsdien
hebben we een lange weg afgelegd. Er zijn nu al meer dan 600 collega’s
lid van onze MVO-community!

Afdeling
Environment

9
MVO-team

3

Technische
milieuexperten

8
MVO-ambassadeurs

16
Thematische
ambassadeurs (D&I,
mobiliteit, duurzame
aankopen ...)

100

Sponsors
(management)

Totaal :

meer dan 600 collega’s

16

van Infrabel en TUC RAIL

Ambassify
(virtuele gemeenschap)

340

MVO-vrijwilligers/lokale
aanspreekpunten

113

MVO BIJ INFRABEL
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P. 49-51

P. 20-27

P. 48

P. 35-41

P. 42-47
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PROSPERITY

P. 24-27

PLANET
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OVERZICHT VAN ONZE VOORNAAMSTE VERWEZENLIJKINGEN IN 2019-2020
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P. 62-65

P. 66-70
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VEILIGHEID EN WELZIJN VAN HET PERSONEEL
De veiligheid van onze medewerkers is onze absolute prioriteit:
“Safety First”. Om hun fysieke en mentale welzijn te verzekeren,
ontwikkelden we een aanpak op maat die we regelmatig vernieuwen.
Er is een specifiek programma uitgewerkt voor de duizenden collega’s
die elke dag in weer en wind onderhoudswerken uitvoeren aan de
spoorinfrastructuur.

// Enkele van onze doelstellingen
• De reële ernst- en frequentiegraad van de arbeidsongevallen tegen 2025 met 15%
verminderen ten opzichte van het gemiddelde van 2014-2018;
• Het aantal veiligheidsincidenten op spoorwerven tegen 2030 met 50% verminderen.

// Een nieuw, globaal preventieplan
Het preventiebeleid “Welzijn op het werk” van Infrabel wordt beschreven in het globaal
preventieplan dat loopt over een periode van vijf jaar. Er is een nieuw plan 2019-2023 in werking
getreden, dat een voortdurende en alomvattende verbetering beoogt van het welzijnsniveau
van het individu, zoals in de wetgeving is vastgelegd. Het heeft betrekking op de algemene
organisatie en werkomgeving, maar ook op gezondheid en psychosociale aspecten, opleiding
en ontwikkeling, en het werk met derden.
De doelstellingen worden vertaald naar acties in de jaarlijkse actieplannen van de verschillende
comités voor preventie en bescherming op het werk. Binnen Infrabel bestaan er namelijk 35 (sub)
comités PBW1 die georganiseerd zijn per directie, per geografische zone of per type activiteit. De
preventieadviseurs werken op de centrale diensten of in de plaatselijke afdelingen, wat toelaat het
beleid inzake welzijn te uniformiseren en rekening te houden met de specifieke lokale situatie.
De cijfers over de arbeidsongevallen worden maandelijks aan ons personeel meegedeeld en
op de agenda van alle Comités PBW geplaatst. De evolutie van de uitvoering van het globaal
preventieplan wordt in een zesmaandelijkse reporting uiteengezet aan het ondernemingscomité
PBW.

1.

Preventie en bescherming op het werk
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// Safer-W: voor meer veiligheid op de spoorwerven
In 2020 werd Safer-W, een ambitieus plan, uitgewerkt. Het heeft als doel de veiligheid van de
collega’s die in de sporen werken, te verbeteren. Momenteel wordt hun veiligheid verzekerd
door menselijke middelen (bijv. met “schildwachten”). Dit leidt onvermijdelijk tot menselijke
fouten, die gevaarlijke situaties met zich kunnen meebrengen. Een analyse van incidenten die
plaatsvonden tijdens infrastructuurwerken tussen begin 2018 en eind 2020, bracht aan het
licht dat er zich maandelijks gemiddeld 10 veiligheidsincidenten uit de 7 hoofdcategorieën
(spoorwerken, bovenleidingswerken, seininrichtingswerken, beveiliging van sporen buiten
dienst...) voordeden1. Deze incidenten hebben voornamelijk betrekking op de toepassing van
de veiligheidsprocedures.
Door een aantal maatregelen te automatiseren en betrouwbaarder te maken, willen we het
risico op fouten op het terrein vermijden voor ons personeel en onze aannemers. Daarnaast
zijn de procedures, veiligheidssystemen en tools die binnen het programma Safer-W worden
ontwikkeld, bedoeld om de uitvoering van de werken zo efficiënt mogelijk te organiseren en
de impact ervan op het treinverkeer tot een minimum te beperken.
Een ander element dat dit programma in gang heeft gezet, is de uitrol van het automatische
treinbeveiligingssysteem ETCS (zie blz. 54) op ons spoornet. Het is immers noodzakelijk de
veiligheidsprocedures af te stemmen op deze nieuwe technologie.
1.

De uitrol van het programma Safer-W loopt over ruim 5 jaar. Momenteel lopen er een tiental
projecten, zoals:
• bijkomende beveiligingssystemen die verhinderen dat een trein onverwachts een
werkzone binnenrijdt;
• een tool die de ploegen die werken uitvoeren in de sporen, via een smartphone waarschuwt
voor een naderende trein;
• een smartwatch die trilt en een geluidssignaal geeft wanneer een trein een vooraf
ingevoerd sein nadert, en de drager eraan herinnert dat hij of zij zich bevindt aan de grens
van een buiten dienst gestelde zone;
• een applicatie op een tablet of smartphone die de papieren procedures vervangt.

// Een ergonomische werkomgeving
Onze collega’s op het terrein die zwaar materiaal bedienen vanop de grond, werken soms in
een oncomfortabele houding. Daarom werd een werkgroep opgericht die de uitdagingen op
het vlak van ergonomie onderzoekt. In 2020 ging de aandacht vooral naar de bediening van
zware machines. De leden van de werkgroep voerden een analyse uit van de belangrijkste
werktuigen die ze vervolgens een “ergoscore” gaven. Die score geeft aan hoelang onze
collega’s de machines kunnen gebruiken voordat ze een risico lopen op lichamelijke schade.
Daarnaast werd ook een opleiding rond ergonomisch werken in de sporen uitgewerkt.

Incidenten met een impact op de exploitatieveiligheid en die kunnen leiden tot een
«bijna-ongeval» of een ongeval met materiële en/of menselijke schade.
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Investeren in het welzijn van onze collega’s vraagt ook
om een inclusieve aanpak, een aangepast talentbeheer
en een betere interne mobiliteit. Op blz. 28 lees je hoe
we concreet gestalte geven aan diversiteit en inclusie,
en op blz. 24 hoe we inzetten op opleiding en de
ontwikkeling van competenties.
In juni 2020 stak Infrabel de gevel van zijn hoofdzetel in
een speciaal kleedje om zo de inzet van zijn personeel
tijdens de coronacrisis voor de buitenwereld in de verf
te zetten.

// Covid-19: begeleiding van onze collega’s tijdens de crisis
Vanaf de aankondiging door de overheid van de eerste gezondheidsmaatregelen heeft Infrabel,
net als vele andere bedrijven in het land, telewerk opgelegd aan een deel van de medewerkers.
Maar aangezien een deel van onze activiteiten niet vanop afstand uitgevoerd kunnen worden,
hebben we strikte protocollen en veiligheidsmaatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat
de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, evenals die van onze onderaannemers,
gewaarborg blijft. Dit was immers noodzakelijk omdat onze onderneming vanaf 23 maart
2020 met de NMBS een Treindienst van Nationaal Belang diende te verzekeren.
Die veiligheidsmaatregelen omvatten onder meer de invoering van een “contact tracing”systeem, de aanwijzing van een “Safety Angel” die erop toeziet dat de ploegen op het terrein
de veiligheidsmaatregelen toepassen, een grotere flexibiliteit voor verplaatsingen naar
werven, regelmatige updates over de evolutie van de gezondheidssituatie en berichtgeving
via praktische infofiches, enz.

// Telewerk creëert grote tevredenheid...maar stelt ons ook
voor uitdagingen
De gezondheidscrisis heeft veel zaken afgeremd, maar heeft ook de tendens naar meer telewerk
in een stroomversnelling gebracht. Wegens de strenge richtlijnen van de regering zagen namelijk
bijna 2.700 collega’s zich genoodzaakt om van thuis uit te werken - wat voor meer dan de helft
van hen een heel nieuwe ervaring was. In mei 2020 hielden we bij hen een bevraging om te peilen
naar de impact van telewerk op hun werk en welzijn, en om verbeterpunten vast te leggen. De
teamverantwoordelijken werd ook gevraagd hoe zij coaching vanop afstand beleefden. De reacties
waren unaniem positief: iedereen is zeer tevreden over de manier waarop het telewerk verliep.

Uit de enquête bleek echter ook dat weken aan een stuk voltijds telewerken op zijn grenzen
stoot: de scheiding van werk en privéleven thuis, de sociale interactie, teamgeest, het onthaal
van nieuwe collega’s, het contact met het bedrijf, enz. zijn zeker punten waar aandacht naar
moet gaan.
Samen met de NMBS en HR Rail hebben we een nieuw beleid rond telewerken opgesteld om
na de coronacrisis de mogelijkheden tot telewerk uit te breiden en meer flexibiliteit op dat
vlak te bieden.

// Zich goed voelen op het werk
Het programma “Energy”, dat in januari 2019 werd gelanceerd, is bedoeld om het fysieke en
mentale welzijn van onze collega’s op het werk te verbeteren. Het is opgebouwd rond vijf
pijlers: meer bewegen, goed slapen, gezond eten, en de werknemers waarderen en motiveren.
Er werden verschillende acties op touw gezet, die bedoeld waren voor alle medewerkers
(Tournée minérale, Ekiden, fietswedstrijd of die georganiseerd werden op specifieke
werkplaatsen (fruitmanden, enz.) In 2019 namen aan dit programma maar liefst 8.000
collega’s deel. Het kreeg een gemiddelde tevredenheidsscore van 8,7/10.
Sommige acties, zoals de Tournée minérale, kwamen in 2020 terug, maar er werden ook
nieuwe initiatieven gelanceerd: de uitgave van het magazine “Energy”, complimentenmaand,
de week van de ergonomie, acties om het personeel tijdens de coronacrisis in de bloemetjes
te zetten.
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ARBEIDSONGEVALLEN
2017

2018

2019

2020

Frequentiegraad

26,67

19,27

23,45

14,07

Reële ernstgraad

0,70

0,57

0,68

0,55

Algemene ernstgraad

1,72

0,61

0,68

1,16

De frequentiegraad en de ernstgraad van de arbeidsongevallen in 2019 nam binnen de
verschillende activiteitendomeinen van Infrabel in even grote mate toe en is dus niet te wijten
aan één of meer specifieke gebeurtenissen. 2020 is een atypisch jaar, met minder collega’s
die op het terrein aan het werk waren omwille van de coronacrisis. De komende jaren zal
het programma Safer-W een belangrijke rol spelen in het realiseren van de bovengenoemde
doelstellingen.

Target

SDG-verbintenissen

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

8.8

De arbeidsrechten beschermen
en veilige en gezonde
werkomgevingen bevorderen
voor alle werknemers, met
inbegrip van migrantenarbeiders,
in het bijzonder vrouwelijke
migranten, en zij die zich in
precaire werkomstandigheden
bevinden.

• Globaal preventieplan opgesplitst in jaarplannen.

De laatste enquête over het welzijn op het werk vond plaats in 2016, en er is een nieuwe
editie gepland in 2021. Daarom zijn hierover geen indicatoren beschikbaar voor de periode
2019-2020.

• Terbeschikkingstelling van gepaste
persoonlijke beschermingsmiddelen en
veiligheidsinstructiefiches.
• Safer-W-programma om de veiligheid van het
personeel dat in de sporen werkt, te verbeteren
met behulp van technologische hulpmiddelen.
• Vereenvoudiging van de reglementering
betreffende de arbeidsveiligheid.
• Basisopleiding en permanente opleidingen.
• Maandelijkse mededeling van de cijfers over de
arbeidsongevallen aan het voltallige personeel.
• Maandelijkse veiligheidsconferenties voor de
ploegen op het terrein.

In het kader van zijn welzijnsbeleid organiseerde
Infrabel voor het eerst zijn eigenste
sportevenement: een Ekiden (estafetteloop in
team).
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EVOLUTIE VAN ONZE BEROEPEN
De competenties en inzet van onze om en bij 10.000 collega’s spelen een
belangrijke rol om de continuïteit van onze activiteiten te verzekeren en
een hoogwaardige dienstverlening te bieden. De komende jaren moeten
we nieuwe medewerkers zien aan te trekken. Niet alleen komt er een golf
van pensioneringen op ons af, we moeten ook de concurrentie aangaan
met andere bedrijven om talent aan te werven. Daarnaast moeten we ons
personeel opleiden om een antwoord te bieden op de maatschappelijke
ontwikkelingen binnen onze business, zoals de digitalisering en de
allernieuwste technologieën. Tegelijkertijd willen we het hoofd bieden aan
de toenemende vraag naar flexibiliteit, samenwerking en interne mobiliteit
onder de jongere generatie medewerkers.

// Enkele van onze doelstellingen :
• Infrabel op de kaart zetten als een eersteklas werkgever in de (semi)overheidssector
• In 2021 740 medewerkers aanwerven en de vitale noodzakelijke krachten in de
daaropvolgende jaren
• Het leertraject van 1.700 collega’s in 2021 uitvoeren/voltooien

“40% van onze collega’s maakt nu deel
uit van de millennials-generatie, terwijl
20% ouder is dan 55 jaar”
// Op zoek naar nieuw talent
Door de omgekeerde leeftijdspiramide waarmee we in ons bedrijf te maken hebben, gaat
een groot deel van ons personeel tussen 2010 en 2025 met pensioen. Maar liefst 5.000
medewerkers verlaten dus het bedrijf! Die mensen (gedeeltelijk) vervangen stelt ons voor
een enorme uitdaging, om verschillende redenen:
• De situatie op de arbeidsmarkt: de krapte wordt steeds groter, in het bijzonder
voor technische beroepen, waar de werkloosheid op het laagste peil in 40 jaar zit. De
overgrote meerderheid van onze beroepen zijn technisch van aard en spoorgerelateerd,
zodat ook wij het hoofd moeten bieden aan de zogenaamde War for Talent. Het is
trouwens bijzonder moeilijk om voor al onze functies, zowel in Vlaanderen als in Brussel,
Nederlandstalige collega’s te vinden.
• Onze beroepen en behoeften evolueren voortdurend: net zoals in andere sectoren
ontstaan er als gevolg van de digitalisering en het gebruik van nieuwe technologieën
nieuwe beroepen. Denken we daarbij aan profielen met betrekking tot databeheer of
cybersecurity waarvoor een specifieke expertise vereist is.
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• Het vergt tijd vooraleer nieuwe collega’s daadwerkelijk aan de slag te kunnen op het
terrein: de uitdaging bestaat erin de basisopleiding van nieuwkomers beter te organiseren
(zie volgende bladzijde), zodat ze sneller inzetbaar zijn en ze de teams op het terrein
kunnen aflossen. Ze zullen tijd nodig hebben om het expertiseniveau van hun voorgangers
die met pensioen zijn, te bereiken…
Er gelden bepaalde wettelijke verplichtingen, voornamelijk op het gebied van veiligheid: voor
de kritieke veiligheidsfuncties die bepaalde collega’s op het terrein uitoefenen, is naast een
medisch attest ook een psychologisch attest vereist. Deze, uiteraard begrijpelijke, verplichting
maakt het aanwervingsproces echter wel omslachtiger.

“In 2017 namen we 300 mensen in
dienst. Sinds 2018 zijn er dat
700 per jaar.”

KNELPUNTBEROEPEN BIJ
INFRABEL
Elektricien
Mecanicien
Elektromecanicien
Technicus spoorwerken
Werfleider
Burgerlijk en industrieel ingenieur
Bestuurder van werktreinen
Technisch tekenaar
Computerprogrammeur
Treinverkeersleider

// Het bedrijf op de kaart zetten
Om Infrabel als werkgever op de kaart te zetten, zetten we algemene campagnes op touw om onze
bekendheid te vergroten, maar voeren we ook acties op specifieke plaatsen waar de zoektocht
naar nieuwe collega’s moeilijker verloopt. Om de vereiste profielen te vinden, organiseerden
we de voorbije twee jaar 19 Job Days (waarvan er 1 door corona virtueel plaatsvond). Wat deze
evenementen zo bijzonder maakt, is dat de kandidaten kunnen solliciteren via een versnelde
aanwervingsprocedure en de dag zelf nog met een contract onder de arm naar huis gaan. Van
de 877 kandidaten sleepten er 233, dat is 27%, een contract in de wacht.
Scholen spelen uiteraard een essentiële rol in de aanwerving van nieuwe collega’s. Daarom
stonden we ook op enkele jobbeurzen voor technische profielen in het domein van IT,
engineering en elektromechanica. In het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de
ULB en de VUB blijven we voor de studenten burgerlijk ingenieur en industrieel ingenieur een
cursus spoorwegtechnologie organiseren en bieden we hun ook stageplaatsen aan.
Om nieuw talent uit de IT-wereld aan te trekken en hun integratie in het bedrijf te
vergemakkelijken, heeft Infrabel een origineel programma, de ICT Traineeship, ontwikkeld.
Dit programma is bedoeld voor pas afgestudeerden die, eenmaal ze vertrouwd zijn met onze
organisatie, de opdracht krijgen innovatieve oplossingen uit te werken voor de business van
het bedrijf. In 2019 en 2020 hebben er aan dit programma 40 “trainees” deelgenomen en
hebben ze projecten voorgesteld waarvan er twee verder worden uitgewerkt.

PEOPLE / EVOLUTIE VAN ONZE BEROEPEN

25

// Jongeren warm maken voor STEM
We doen mee aan diverse projecten om onze beroepen voor te stellen aan jongeren waarmee
we hopen hen warm te kunnen maken voor STEM (Science, Technology, Engineering &
Mathematics).
Zo namen we in 2019 deel aan Dream Day (professionals en laatstejaarsscholieren wisselen
ervaringen uit), Youca Action Day (jobstudenten schenken het loon dat ze die dag verdienen,
aan een NGO), STEM Olympiade (wedstrijd voor 11-14 jarigen) en WeGoSTEM (workshops
robot bouwen voor 11-12 jarigen). Deze initiatieven leveren voor zowel de jongeren als de
collega’s die hier vrijwillig aan meewerken, boeiende ervaringen op! In 2020 konden deze
evenementen echter niet in hun normale format of zelfs helemaal niet doorgaan.
Ons IT-departement ging ook in zee met studentes van Interface 3, een Brusselse nonprofitorganisatie die vrouwen opleidt om hen aan een job te helpen in de IT-sector. Vier
studentes kregen de kans om er als “developer” een stage te doen, waarna er uiteindelijk 3
werden aangeworven! Deze nieuwe collega’s deden in 2020 mee aan het ICT Traineeshipprogramma dat we hier eerder al vernoemden.
Met ons opleidingscentrum //Academy hebben we een belangrijke troef in handen. Het biedt
zowel basisopleidingen als permanente opleidingen en “soft skills”-opleidingen aan. Eind
2020 werd in Brussel-West een gloednieuwe campus opgericht. In deze allereerste Belgische
spoorwegschool kunnen de cursisten modernere en efficiëntere opleidingstrajecten
volgen waarin ook aandacht wordt besteed aan de digitalisering van de beroepen. Het
opleidingscentrum moet ook meehelpen een bedrijfscultuur tot stand brengen waar
autonomie, samenwerking en innovatie meer in de verf staan.

// Investeren in het talent van onze medewerkers
Om onze medewerkers gemotiveerd te houden en om bepaalde functies in te vullen, hechten
we veel belang aan permanente ontwikkeling en interne mobiliteit. Daarom krijgen ze heel
wat mogelijkheden om bij te leren en zich verder te ontwikkelen.
De voorbije twee jaar hebben iets meer dan 1.700 collega’s de kans gekregen om een
bevordering te krijgen, of van functie of werkplek te veranderen. Maar we moeten verder
werk maken van de interne mobiliteit; dit wordt een van de prioriteiten van onze HR-afdeling
voor 2021. Bedoeling is de reglementering te vereenvoudigen, zoveel mogelijk processen te
digitaliseren en interne mobiliteit te stimuleren via interne communicatiecampagnes.

In 2019 (dit jaar geldt als referentiejaar aangezien de gezondheidscrisis heel wat roet in het
eten gooide) stonden er in totaal maar liefst 100.000 opleidingsdagen op het programma. Dit
komt neer op een bedrag van ruim 44 miljoen euro, of 6,4% van de loonmassa. Infrabel doet
het dus veel beter dan het wettelijk vereiste niveau van 2,5%.
In 2021 staat //Academy voor de uitdaging om 1.700 nieuwe medewerkers te laten starten
aan de basisopleiding of hen te helpen deze te voltooien. Door, onder meer, de pandemie
moet namelijk heel wat achterstand worden weggewerkt. Heel wat opleidingen moesten we
digitaal organiseren, maar voor technische opleidingen was dit niet altijd mogelijk. Er werd een
programma opgestart om deze achterstand in te halen en de basisopleidingen nog efficiënter
te organiseren. Bedoeling is dat in bepaalde gevallen het personeel al na 6 maanden, in plaats
van na één jaar, aan de slag kan!
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REKRUTERING, INTERNE MOBILITEIT EN OPLEIDING
2017

2018

2019

2020

Aantal externe aanwervingen (VTE)

808

707

704

727

Aantal interne bewegingen (VTE)
(verandering van directie, regio of
bevordering)

749

619

707

1.039

Aantal medewerkers die een opleiding
hebben gevolgd

8.036

Gemiddeld aantal opleidingsdagen per
medewerker

10,8

Cible SDG-verbintenissen
4.4

7.731

13,0

7.185

14,0

6.000

10,5

Tegen 2030 het aantal
jongeren en volwassenen met
relevante vaardigheden, met
inbegrip van technische en
beroepsvaardigheden, voor
tewerkstelling, degelijke jobs en
ondernemerschap aanzienlijk
opdrijven.

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel
• Jaarlijks ICT Traineeship, een leer- en
integratieprogramma voor pas afgestudeerden in
de IT-sector.
• Medewerking aan het programma van de vzw
Interface 3 die zich inzet voor vrouwen die zich
omscholen naar een ander beroep.
• Deelname aan het mentoringprogramma “Bright
Future” (zie blz. 33).
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DIVERSITEIT & INCLUSIE
We willen de diversiteit van de samenleving weerspiegeld zien in onze
medewerkers. Zowel op menselijk als op professioneel vlak vormt
diversiteit een grote troef voor onze onderneming. Door diversiteit en
inclusie aan te moedigen, bevorderen we het welzijn, want iedereen krijgt
zo de kans om in alle omstandigheden zichzelf te zijn. We moeten nu meer
dan ooit diversiteit en inclusie aanmoedigen, zodat iedereen kan leven en
werken volgens de fundamentele beginselen van de mensenrechten.

// Enkele van onze doelstellingen :
• Bestrijding van alle vormen van discriminatie op de werkplek
• Tegen 2025 telt het personeel 15 % vrouwen.

// Goed werk staat los van geslacht of kleur
Wij vinden het belangrijk een bedrijfscultuur te ontwikkelen die gebaseerd is op respect.
Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie. In dat verband liggen vier thema’s ons
bijzonder nauw aan het hart:
• Gendergelijkheid
• De LGBTQI+-gemeenschap
• Multiculturaliteit
• Personen met een beperking

“Diversiteit en inclusie geen project ... wel een
fundamentele Infrabel waarde!”
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// Wie doet wat?

// In de praktijk?

Om onze doelstellingen inzake Diversiteit en Inclusie (D&I) te verwezenlijken, hebben we
enkele officiële organen in het leven geroepen:

Met slechts 9% vrouwen in 2015 besloten we om van gendergelijkheid een van onze
prioriteiten op het gebied van diversiteit en inclusie te maken, zonder daarbij onze andere
thema’s uit het oog te verliezen.

Orgaan

Vertegenwoordigers

Opdracht

D&I-team
(gestart in
2015)

Edith Jonkers voor de
HR-afdeling
Corine Athas voor CSR/
Strategy

De D&I-strategie bepalen, projecten
opstarten en uitbouwen, de verschillende
actieplannen coördineren, een brug slaan
tussen de strategie, de werkgroepen en het
Diversity & Inclusion Committee (dagelijks)

Thematische
werkgroepen
(gestart in
2015)

Collega’s die zich
vrijwillig inzetten voor
een of meer D&I-thema’s

D&I-strategie vertalen in thematische
actieplannen voor Infrabel, identificeren
van de D&I-noden op de werkvloer,
sensibiliseren van medewerkers, uitwisselen
van D&I-informatie en best practices,
D&I-ambassadeurs (driemaandelijkse
vergaderingen)

Diversity
& Inclusion
Committee
(gestart in
2020)
Executive
Committee

Leden van het
management (één
vertegenwoordiger voor
elke afdeling)

CEO en leden van het
Executive Committee

D&I-strategie vertalen in een actieplan
voor het management, identificeren van
de D&I-noden en sensibiliseren en van
het management, uitwisselen van D&Iinformatie en best practices (maandelijkse
vergaderingen), jaarlijks rapporteren aan
Executive Committee
De voorgestelde strategieën en actieplannen
goedkeuren, de evolutie van de gestelde
doelen en resultaten evalueren (2 x per jaar)

In 2019-2020 hebben het D&I-team, de thematische werkgroepen en het D&I-comité zich
vooral toegelegd op aanwerving, opleidingen en workshops, alsook op communicatie en
bewustmaking. We zien dat onze onderneming dan ook gaandeweg vervrouwelijkt, met een
personeelsbestand dat vandaag 12 % vrouwen telt (zie de volledige cijfers op blz. 31). Ons
doel is tegen 2025 te stijgen naar 15% vrouwen Verder blijven we volop bouwen aan een meer
inclusieve bedrijfscultuur. In 2021-2022 evalueren we mogelijke opvolgingsindicatoren voor
de andere D&I-thema’s.

// Charter Diversiteit

van de Belgische
Spoorwegen

In 2020 toonde ook onze nieuwe
CEO, Benoît Gilson, duidelijk zijn
engagement door het Charter van
de diversiteit van de Spoorwegen te
ondertekenen.
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Benoît Gilson

Paul Hautekiet
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// Acties 2019-2020 in een notendop
Aanwerving

Communicatie &
bewustmaking

Opleidingen, workshops
en uitwisseling van goede
praktijken

• Inclusieve vacatureteksten
(genderbewust schrijven,
foto’s die diversiteit
weerspiegelen, redelijke
aanpassingen voor
personen met een
beperking)

• Videogetuigenissen
(mannen- en
vrouwenberoepen,
LGBTQI+-gemeenschap)

• Workshops over employer
branding, gendergelijkheid
en onbewuste vooroordelen

• Minstens één vrouw in de
selectiejury’s

• Interne
bewustmakingsacties
ter gelegenheid van
internationale dagen (dag
van de rechten van de
vrouw, dag van de culturele
diversiteit, dag tegen
homohaat, enz.)

• Conferentie over
meervoudige discriminatie

• Ons logo in LGBTQI+kleuren

• Conferentie Trainbow
Europe (LGBTI+gemeenschap)

• Proefopleidingsproject over
onbewuste vooroordelen bij
juryleden

• Sociale media (start
van onze campagne
#Womenonthemove)

Target SDG-verbintenis
5.1

• Workshops over
genderbewust
schrijven (vacatures en
communicatie)

Een einde maken aan alle vormen
van discriminatie jegens vrouwen
en meisjes, overal.

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel
• Zowel intern als extern informeren en
sensibiliseren over wat discriminatie is.
• Systemen invoeren om alle vormen van
discriminatie van vrouwen te voorkomen en te
bestrijden (specifieke contactpunten voor vragen,
klachten of suggesties).
• Organen oprichten die zich specifiek bezighouden
met het bevorderen van diversiteit en inclusie
(D&I-team, thematische werkgroepen en D&Icomité).

• Middag van de duurzame
ontwikkeling over
gendergelijkheid in
technische beroepen,
in aanwezigheid van
Alexander De Croo

• Aanwervingscampagnes voor vrouwen.
• Opvolgingsindicatoren vastleggen via het
strategisch bedrijfsplan.
5.5

Verzekeren van de volledige
en doeltreffende deelname van
vrouwen en voor gelijke kansen
inzake leiderschap op alle
niveaus van de besluitvorming
in het politieke, economische en
openbare leven.

• Opleiding van recruiters.
• De strijd tegen het glazen plafond.
• Evenveel mannen als vrouwen in het
directiecomité.
• Stijging van het aantal vrouwen in het volledige
managementteam.
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// Op weg naar gendergelijkheid

PERCENTAGE
VROUWEN IN HET
MANAGEMENT
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SOLIDARITEIT
Omdat verbinding tot stand brengen met de lokale gemeenschap
voor ons belangrijk is, moedigen we ons personeel aan zich mee in te
zetten voor solidariteitsprojecten. Iets doen voor de samenleving werkt
trouwens motiverend!

// Bloed geven
Een eenvoudig gebaar dat levens kan redden. Elk jaar organiseren enkele vrijwilligers onder onze
collega’s op verschillende Infrabel-sites bloedgeefacties, in samenwerking met La Croix-Rouge de
Belgique. Een initiatief dat veel collega’s een warm hart toedragen en waar ze dan ook met steeds
meer aan deelnemen.

Aantal ingezamelde bloedzakjes

Zo tekenden we in 2019 nog een recordaantal
bloeddonaties op. In 2020 konden de inzamelacties
door corona en omdat veel collega’s verplicht van
thuis uit werkten, helaas niet doorgaan. Aangezien
het Rode Kruis de publieke opinie herhaaldelijk
heeft gewaarschuwd voor de lage bloedvoorraden,
hebben wij een warme oproep gedaan om bloed
te blijven geven in de verschillende plaatselijke 94
bloeddonorcentra en zullen wij zo snel mogelijk
opnieuw zelf bloedinzamelacties organiseren.
2016

204

226

// Materiaal schenken
Met de hulp van collega’s overal op het terrein organiseren we ook jaarlijks een speelgoed- en
kledinginzameling. Via deze actie, die georganiseerd wordt in de aanloop naar Sinterklaas,
zamelen we spullen in ten voordele van lokale verenigingen die zich inzetten voor het welzijn
van kinderen. We werken hiervoor samen met onze partner Be.Face die ons helpt bepalen
welke vzw’s we hiermee het beste kunnen ondersteunen.
In 2019 leverde dit opnieuw een knap
resultaat op met iets meer dan 250 dozen
Aantal ingezamelde dozen
voor 19 verenigingen. In 2020 kon de
308
inzameling, evenmin als de bloedgeefacties,
om de inmiddels welgekende redenen jammer
genoeg niet doorgaan.
174
191

253

0
108
52
2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2020
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Waar mogelijk schenkt de onderneming zelf ook meubels en kantoorbenodigdheden of
IT-materiaal dat we niet meer nodig hebben, evenals werkkleding die niet langer aan onze
normen voldoet. Zo hebben we in 2019 een tiental verenigingen en scholen kunnen helpen
met bureaus, kasten, stoelen, mappen, veiligheidsschoenen, ... Een aanpak die trouwens ook
aansluit bij ons streven naar een circulaire economie (zie blz. 66-67 voor meer uitleg over het
tweede leven dat we ons IT-materiaal bezorgen).

// Tijd schenken
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nemen we deel aan ‘Bright Future’, een
mentoringprogramma van Be.Face waarbij kansarme jongeren die bijna afgestudeerd zijn,
begeleiding krijgen van ervaren professionals. Deze mentors begeleiden hen op weg naar
hun toekomstige beroepsleven door hun tips, ervaring en netwerk met hen te delen. In 2019
telden we 6 mentors en 8 in 2020.
Sinds 2016 moedigen we onze medewerkers ook aan om teambuildings met een
maatschappelijke insteek te organiseren. Dit is altijd goed voor een boeiende en unieke
ervaring die de teamleden dichter bij elkaar brengt en ook nog eens maatschappelijk zinvol
is. In 2019 namen zo’n 70 collega’s hieraan deel. Daarom blijven we deze activiteiten ook in de
komende maanden verder ondersteunen.

Sommige collega’s begeleiden studenten
van het hoger onderwijs en helpen hen
zich voor te bereiden op het moment
waarop ze hun eerste stapjes zullen zetten
op de arbeidsmarkt.

In datzelfde jaar werd 1.100 uur aan vrijwilligerswerk gedaan ter ondersteuning van 46 vzw’s.
Voor 2020 hebben we geen cijfers aangezien onze belangrijkste acties als gevolg van de
coronacrisis geannuleerd werden.

PEOPLE / SOLIDARITEIT

33

PLANET
À PROPOS D’INFRABEL

34

KLIMAAT
De transportsector was in 2019 verantwoordelijk voor bijna een kwart
van de Belgische broeikasgasuitstoot1. Dankzij de lage CO2-uitstoot
levert het spoorverkeer een belangrijke bijdrage aan duurzame
mobiliteit. Om de uitdagingen van het klimaatakkoord van Parijs en de
Europese Green Deal mee aan te gaan, is het onze ambitie om tegen
2040 koolstofneutraal te zijn. Het terugdringen van het verbruik van
fossiele brandstoffen en niet-hernieuwbare energiebronnen, meer
investeren in hernieuwbare energie, onze aankoopketen groener maken
en de ecomobiliteit van ons personeel stimuleren, maken deel uit van
dat engagement.

1.

// Eerste koolstofbalans
In 2020 maakten we voor het eerst onze koolstofbalans op volgens de methode van het
Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Zo konden we de broeikasgasemissies berekenen die
worden veroorzaakt door ons fossiele energieverbruik (de zogenaamde ‘scope 1-emissies’)
en deze door ons elektriciteitsverbruik (de zogenaamde ‘scope 2-emissies’).
Concreet bedraagt onze CO2-voetafdruk voor 2019 (referentiejaar) 64,2 kt CO2-equivalent.
• Ongeveer een derde van onze CO2-uitstoot is afkomstig van fossiele brandstoffen
(scope 1), met name het dieselverbruik van onze werktreinen, de verwarming van onze
gebouwen en het brandstofverbruik van onze wegvoertuigen.
• Het elektriciteitsverbruik (scope 2) is goed voor ongeveer twee derde van onze CO2uitstoot. De voornaamste verbruikers binnen deze perimeter zijn de installaties van het
spoortractienet en de seininrichting. Zij zijn elk verantwoordelijk voor ongeveer 20% van
onze totale CO2-uitstoot.

https://klimaat.be/in-belgie/klimaat-en-uitstoot/uitstoot-van-broeikasgassen/uitstoot-per-sector
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// Koolstofbalans 2019
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Target

SDG-verbintenis

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

Tegen 2030 in aanzienlijke mate
het aandeel hernieuwbare energie
in de globale energiemix verhogen.

• Groene stroom produceren door de installatie van
zonnepanelen op onze gebouwen.

7.3

Tegen 2030 de globale snelheid
van verbetering in energieefficiëntie verdubbelen.

• Vervanging van stookolieketels door efficiëntere
en CO2-armere verwarmingsinstallaties.

7.3.a

Tegen 2030 de internationale
samenwerking verhogen om
toegang te vergemakkelijken tot
onderzoek en technologie inzake
schone energie, met inbegrip
van de hernieuwbare energie,
de energiedoeltreffendheid en
de geavanceerde en schonere
fossiele brandstoffentechnologie,
en de investering promoten in
energie-infrastructuur en schone
energietechnologie.

• Deelneming aan innovatieprojecten zoals
het Ecoptine project (Energy aCcumulation
for OPtimization of electrical Traction
INfrastructureEfficiency). Het doel van dit project
is de ontwikkeling en installatie van een vliegwiel
om de remenergie van treinen die stoppen in een
station op te slaan en later, bij vertrek van de trein,
terug af te geven.

7.2

// Groene stroom produceren
In 2019 was ons energieverbruik goed voor 65% van onze totale CO2-uitstoot. Er zijn
verschillende manieren om onze emissies te verminderen, denk maar aan een efficiënter
verbruik van elektriciteit, de aankoop van groene stroom of het zelf opwekken van zonne- of
windenergie in onze gebouwen en langs de spoorwegen.
In 2020 hebben we met succes verschillende groene stroomprojecten gerealiseerd. Onze
grootste zonnepaneelinstallatie op gebouwen tot nu toe is daar een voorbeeld van: op de
daken van hallen 51 en 52 van onze Production Plant te Bascoup werden 1.794 zonnepanelen
geplaatst. Deze site zal de opgewekte energie aanwenden voor eigen verbruik, zo’n 500
MWh per jaar, wat overeenkomt met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ongeveer 140
huishoudens1. Als de zonnepanelen meer energie produceren dan nodig (bijvoorbeeld in het
weekend en op feestdagen), dan vloeit de overtollige stroom naar het publieke net.
We hebben ook de daken van het Logistiek Centrum Infrastructuur Antwerpen-Noord
uitgerust met 456 nieuwe zonnepanelen. Deze zullen ongeveer 120 MWh per jaar produceren.
Door de installatie van zonnepanelen hebben we in 2020 in totaal een extra capaciteit van
1.072 kWp gecreëerd. Dat vertegenwoordigt een jaarlijkse productie van bijna 1.000 MWh,
wat overeenkomt met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ongeveer 280 huishoudens.

1.

Op basis van een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar (https:// economie.fgov.be/nl/publicaties/
energy-key-data-juli-2021)

• Groene stroom aankopen die geproduceerd werd
door projecten verbonden met het spoorwegnet,
zoals de zonnepanelen op de Peerdsbostunnel, de
participatie in het windenergieproject GreenSky ...

“In 2019 dekten onze
zonnepaneelinstallaties 3% van
het elektriciteitsverbruik van de
gebouwen. Dankzij deze zonnepanelen
werd een uitstoot van 89 ton CO2
vermeden.”
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// Verband tussen ons energieverbruik en onze koolstofbalans (2019)
Energieverbruik

Volgens de “locationbased approach” bedraagt
onze uitstoot 56,4 kt CO2equivalent.

Opmerkingen:
Uit leesbaarheidsoverwegingen
is de schaal van de grafiek
indicatief en niet op basis van
werkelijke proporties
- 27,75 GWh = 99,9 TJ
- PPA = Power Purchase
Agreements
- PV = Zonnepanelen
- SF6 = isolerend gas
dat gebruikt wordt in
hoogspanningsinstallaties

Lokale productie (PV)

Groene stroom (PPA)
Garanties van
Oorsprong

1,7 TJ

0,2%

15,3 TJ

1,4%

(84,6 TJ)

(7,5%)

SCOPE 2

Elektriciteitsverbruik
(796,9 TJ)
Elektriciteit van
het net

Verbruik van fossiele brandstoffen (diesel,
benzine, aardgas) voor de werktreinen,
wegvoertuigen, kleine werktuigen en
gebouwenverwarming

Totaal energieverbruik

64,2 kt CO2-eq
Groene stroom (PPA)

- 0,8 kt CO2-eq

Garanties van
Oorsprong

- 4,4 kt CO2-eq

59,0 kt CO2-eq

779,9 TJ

69,5%

Electriciteit van
het net

325,6 TJ

29,0%

Verbruik fossiele
brandstoffen

1 122,5 TJ

100%

SCOPE 1

In 2019 kochten we 27,75
GWh groene stroom aan
(waarvan 23,5 GWh in de
vorm van garanties van
oorsprong). Bijgevolg werd
8,1% van onze totale uitstoot
gecompenseerd door deze
aankoop. Onze totale CO2uitstoot voor 2019 bedraagt
dus 59,0 kt CO2-equivalent
volgens de “market-based
approach” die rekening houdt
met onze keuze voor groene
stroom.

Koolstofbalans (Market-based Approach)

Koelgassen/SF6
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// Koolstofneutraliteit tegen 2040
Het is onze ambitie om tegen 2040 koolstofneutraal te zijn voor onze scope 1- en scope
2-emissies. Om dat te bereiken, stoelt onze klimaatstrategie op 4 pijlers:
• Onze impact op het klimaat verminderen aan de hand van technische maatregelen
(waaronder energie-efficiëntie, groene stroom en de geleidelijke afbouw van
dieselverbruik).
• Innovatie voor de spoorwegsector aanmoedigen (zoals de technologie om
geproduceerde groene stroom te gebruiken voor de tractie van treinen, de ontwikkeling
van waterstof en elektriciteitsopslag in batterijen).
• Bepalingen omtrent duurzaamheid opnemen in onze bestekken.
• Samenwerken met onze stakeholders.

WAT DOEN WE MET SCOPE 3?
In 2021 beogen we de ontwikkeling van een
koolstofbalans voor onze volledige waardeketen
(scope 3). Die omvat alle indirecte emissies die
verband houden met de aankoop van diensten
en goederen (materialen voor de aanleg en het
onderhoud van sporen en uitrustingen), met ons
energieverbruik, onze werven, de verplaatsingen van
collega’s, investeringen, het geproduceerde afval ...

“Beslissingen van
vandaag hebben een
impact op de komende
20 tot 30 jaar!”

In 2019 engageerden we ons ook voor ‘Sign for my Future’, een brede coalitie
tussen burgers, ngo’s, media, de academische wereld en bedrijven die ijvert
voor een krachtig klimaatbeleid.

// Krachten bundelen voor het klimaat!
In 2020 sloten we ons aan bij de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). Dit
initiatief van de ngo WWF België en het platform The Shift moedigt Belgische bedrijven
en organisaties aan om zich te verenigen en elkaar te steunen om samen ambitieuze
klimaatdoelstellingen aan te gaan. Ook wij doen mee! Als lid van de BACA engageren
we ons ertoe om binnen de 2 jaar onze klimaatdoelstellingen wetenschappelijk te laten
valideren via de Science Based Targets initiative (SBTi).
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// Klimaatadaptatie
We willen ook reageren op de impact van steeds extremere weersomstandigheden zoals
hittegolven, hevige regenval, onweer, rukwinden, .... Die houden een risico in voor het
ontwerp, de exploitatie en het onderhoud van de infrastructuur, met mogelijk verstoringen
van het spoorverkeer tot gevolg. Om ons hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, zetten
we in op preventie, interventie en innovatie.
Er was al een ‘winterplan’ en een ‘herfstplan’ om de gevolgen van onder meer sneeuwval,
ijzel, condensatieproblemen en gebrek aan hechting op de sporen door vallende bladeren te
beperken. De laatste jaren hebben hittegolven geleid tot de invoering van een ‘zomerplan’ om
het uitzetten van de rails of bovenleidingen tegen te gaan en zo hinder voor het treinverkeer
te voorkomen. In dat kader hebben we in 2020 over 14 km spoor een oplossing uit Italië
getest. De spoorstaven werden wit geschilderd om de temperatuur te verlagen, want wit
heeft een weerkaatsend effect. Zo kan de uitzetting van de spoorstaven en het risico op
spoorslingeringen beperkt worden (onder invloed van de warmte zet het metaal uit en
kunnen de spoorstaven uit hun bedding schuiven).
Onze actieplannen, gebonden aan de seizoenen, omvatten onder meer:
de seizoensgebonden inspectie van voegen en wissels;
• het in kaart brengen van de plaatsen waar afgerukte bomen of takken een gevaar
kunnen vormen;
• monitoring van de temperatuur van de spoorstaven;
• het beheer van de groenruimtes op het spoorwegdomein en de aanleg van brandgangen;
• detectie van risico’s op destabilisatie van de bermen langs de sporen;

Target

SDG-verbintenis

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

13.1

De veerkracht en het
aanpassingsvermogen versterken
van met klimaat in verband te
brengen gevaren en natuurrampen
in alle landen.

• Actieplannen opstellen om onze infrastructuur
beter bestand te maken tegen de gevolgen van de
klimaatverandering.

13.2

Maatregelen inzake
klimaatverandering integreren in
nationale beleidslijnen, strategieën
en planning.

• Klimaatstrategie om koolstofneutraal te worden.

De opvoeding, bewustwording en
de menselijke en institutionele
capaciteit verbeteren met
betrekking tot mitigatie,
adaptatie, impactvermindering en
vroegtijdige waarschuwing inzake
klimaatverandering.

• Interne en externe sensibilisering en communicatie
omtrent de klimaatverandering.

13.3

• Deelname aan de Belgian Alliance for Climate
Action (BACA).

• Ons personeel motiveren om milieuvriendelijke
vervoersmiddelen te gebruiken.
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// Een ecomobiliteitscultuur ontwikkelen
Om onze medewerkers te sensibiliseren over hun ecologische voetafdruk willen we inzetten
op ecomobiliteit. Dit is de missie van onze cel Mobiliteit: bijna 10.000 collega’s aanmoedigen
en ondersteunen om voor actieve en duurzame vervoerswijzen te kiezen om zich naar hun
werk of zakelijke afspraken te begeven. Twee derde van onze collega’s verkiest reeds een
milieuvriendelijker alternatief boven de wagen voor hun woon-werkverplaatsingen, met de
trein op kop.
Voor de opstelling van haar actieplan baseert de cel Mobiliteit zich op een diagnose van
de mobiliteit binnen ons bedrijf. Dit gebeurt om de drie jaar, overeenkomstig de federale
en gewestelijke regelgeving. In 2020 had een nieuwe analyse moeten plaatsvinden maar de
gezondheidscrisis heeft de overheid ertoe aangezet om de termijn met een jaar uit te stellen.
Dankzij de vorige bevraging weten we al dat er voor verplaatsingen met de fiets nog ruimte
is voor verbetering. Daarom staat de fiets centraal in onze sensibiliseringsacties. Sinds het
voorjaar van 2020 gaat een vloot van zo’n 15 elektrische fietsen en steps van locatie tot
locatie. Doel: onze collega’s een maand lang verschillende modellen laten uittesten voor hun
woon-werkverkeer. Zo kunnen ze de nieuwe vervoerswijze zelf leren kennen en ervaren.
Tijdens de Week van de Mobiliteit hebben we via het Bike to Work-platform ook een
fietschallenge georganiseerd voor het woon-werkverkeer: een wedstrijd die goed onthaald
werd door de werknemers die op hun werkplek aanwezig moesten zijn om hun werk te
kunnen uitvoeren.
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BOUWEN AAN EEN ECOLOGISCH SPOORWEGNET
Het beheer en het onderhoud van het Belgische spoorwegnet behoort
tot onze core business. We waken erover onze taken zo duurzaam
mogelijk uit te voeren, onder meer door minder schadelijke producten te
gebruiken en door fauna en flora langs de sporen te beschermen.

// Minder herbiciden
Om de veiligheid van de spoorwegexploitatie en de stabiliteit van de sporen te garanderen,
moeten we de ballastbedding en de veiligheidspistes onkruidvrij houden.
Momenteel is er voor de spoorwegsector (nog) geen alternatief dat dezelfde efficiëntie biedt
als herbiciden. We zien er echter op toe dat herbiciden rationeel worden ingezet en dat we
enkel producten en doseringen, toegelaten voor spoorwegdomein, gebruiken. Het is onze
ambitie om tegen 2021 30%, in 2022 40% en in 2023 uiteindelijk 50% minder onkruidverdelgers
te gebruiken op de bijsporen. In lijn met ons ‘actieplan vermindering pesticidegebruik 20192023’ nemen we elk jaar bijkomende engagementen om ons pesticidegebruik te verkleinen.
Dit gebeurt steeds conform de wettelijke bepalingen, rekening houdend met de voorwaarden
van bepaalde afwijkingen die door de gewesten worden toegestaan.

Om het gebruik van onkruidverdelgers te kunnen beperken, onderzoeken en testen we
voortdurend alternatieve en preventieve technieken. We gaan met andere woorden na welke
andere technieken vanuit praktisch, technisch en financieel oogpunt haalbaar zijn op het
spoorwegdomein.
Om het gebruik van onkruidverdelgers te beperken, zetten we momenteel in op:
• mechanisch onderhoud: maaien en schoffelen van onkruid, handmatig wieden …;
• preventieve technieken: het inrichten van terreinen met speciale grond- of grindmengsels,
asfalt, ingewerkte kabelsleuven of betonklinkers.

// Optimalisatie van het vegetatiebeheer
Naast de behandeling van onkruid op de spoorbedding en de dienstpaden moeten we ook
de vegetatie langs de sporen (bermen en zones naast de sporen) onderhouden. We voeren
snoeiwerken uit opdat de vegetatie in de buurt van de sporen niet zou woekeren en zo
mogelijk een gevaar zou vormen voor het treinverkeer, de buurtbewoners of de weggebruikers
(bijvoorbeeld bij een storm).
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// Actieplan pesticidevermindering 2019-2023

Ballastbedding
Veiligheidspiste

Onze engagementen om het
herbicidegebruik
progressief te verminderen

Veiligheidspiste

Herbiciden op hoofd- en bijsporen

• Gebruik van herbiciden enkel waar het niet anders
kan in functie van de veiligheid van het spoorverkeer
(op de ballastbedding
en op de veiligheidspiste)
• Afwijkingen op het pesticideverbod in de 3 regio’s
• Specifieke voorwaarden in gevoelige zones
(waterwingebieden, Natura2000, VEN*)

Installaties spoorwegexploitatie
(toegangspaden, seinketen, ICT-keten,
overwegen, tractieonderstations …)
• Tot 2021: progressieve vermindering van herbicidegebruik
• Vanaf 2021: enkel alternatieve/preventieve technieken

Alternatieve en preventieve technieken

• Alternatieve technieken: maaien en schoffelen van
onkruid, handmatig wieden …
• Preventieve technieken: asfalt, beton, ternaire
mengsels …

*VEN: Vlaams Ecologisch Netwerk
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// Fauna en flora beschermen en
opwaarderen
Ons spoorwegnet van ongeveer 6.000 km lang en onze
spoorbermen vormen corridors waar diverse soorten leven
en groeien. Een aantal van de dieren en planten langs de
sporen zijn beschermde soorten. We nemen initiatieven om
natuurgebieden in stand te houden, dieren te beschermen,
invasieve soorten te beheren en samen te werken met
externe stakeholders.
Voorbeelden van onze acties ten gunste van fauna en flora:
• Beschermde soorten
Tot de beschermde soorten langs de spoorlijnen
behoren een aantal reptielen die we voornamelijk
terugvinden in Wallonië (adders, gladde slangen,
zandhagedissen), in Vlaanderen zijn het de hazel- en
eikelmuis. Om de gladde slang te beschermen, werkten
we in 2020 samen met het Domein van de Grotten van
Han en de Waalse overheid (zie kader).
• Beheer van invasieve soorten
We schenken extra aandacht aan de Japanse
duizendknoop en de reuzenberenklauw waarvoor een
aanpak werd uitgewerkt, rekening houdend met de
locatie en grootte van de planten.
• Beschermd natuurgebied
Langs onze sporen liggen talrijke beschermde gebieden: Natura 2000-gebieden,
habitatgebieden van beschermde soorten, waterwingebieden ... Met het oog op een
optimaal ecologisch beheer van deze verschillende zones gaan we in dialoog en
werken we samen met onze stakeholders.

ECOLOGISCHE BEGRAZING
Op terreinen die zich ertoe lenen, laten we schapen grazen.
Sinds mei 2020 tref je bijvoorbeeld een kudde schapen aan
langs de hogesnelheidslijn in Herve. De schapen lopen op een
bijzonder steil terrein en helpen ons om de vegetatie op een
milieuvriendelijke manier te onderhouden.
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Target

SDG-verbintenis

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

15.5

Dringende en doortastende actie
ondernemen om de aftakeling
in te perken van natuurlijke
leefgebieden, het verlies van
biodiversiteit een halt toe te roepen
en, tegen 2020, de met uitsterven
bedreigde soorten te beschermen
en hun uitsterven te voorkomen.

• Partnerschappen voor het behoud van beschermde
dier- en plantensoorten langs de sporen (met
Natagora, Natuurpunt ...).

De gladde slang, een van de drie slangensoorten
in België, zoekt heel graag zijn toevlucht tot onze
kabelsleuven.

De gladde slang is een van de drie slangensoorten die in België voorkomen en wordt
beschermd door de Europese Natura 2000-wetgeving. Dit ongevaarlijke dier houdt van
warmte en voedt zich bij voorkeur met hagedissen. Hij zoekt daarom graag een onderkomen
langs ons spoornet. Langs het 15 km lange baanvak tussen Lavaux en Habay bevindt zich
bijvoorbeeld een van de grootste populaties gladde slangen in België. Zo kwam ‘operatie
gladde slang’ tot stand waartoe Infrabel financieel bijdraagt.
Dit project, uniek in de wereld, is gericht op de bescherming van de populaties gladde slangen
die bedreigd worden door moderniserings-, vernieuwings- of onderhoudswerkzaamheden op
ons spoornet. Daartoe werd een tripartiete overeenkomst ondertekend tussen Infrabel, het
Waalse Gewest en het Domein van de Grotten van Han.

• 3 ecoducten en 1 ecotunnel.
• Minder onkruidverdelgers gebruiken dankzij
toepassing van alternatieve en preventieve
technieken.
• Plaatsen van bijenkorven op bepaalde sites
• Ecologische studies om het vegetatiebeheer langs
de sporen te optimaliseren.
• Sensibilisering van onze medewerkers rond
biodiversiteit en vegetatiebeheer.

15.8

Tegen 2020 maatregelen invoeren
om de invoering van invasieve
uitheemse soorten in land- en
waterecosystemen te beperken en
hun impact op aanzienlijke wijze te
beperken, en de prioritaire soorten
controleren of uitroeien.

• Aanpak voor invasieve soorten zoals de Japanse
Duizendknoop en de reuzebereklauw.
• Schapenbegrazing.

De bedreigde slangen werden zorgvuldig overgebracht naar de specifieke infrastructuur die
op het Domein van de Grotten van Han werd gecreëerd.
De dieren vinden er een veilig onderkomen tijdens de duur van de werken, totdat die zijn
afgerond en hun natuurlijke habitat terug een ecologisch evenwicht heeft bereikt. Tot nog
toe is deze innovatieve operatie een groot succes: de slangen wennen aan hun nieuwe
leefomgeving en de vrouwtjes kunnen er in optimale omstandigheden jongen baren die
in een natuurlijke omgeving worden uitgezet. In 2020 werden 128 neonaten (pasgeboren
slangenjongen) in hun natuurlijke habitat geplaatst!
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// Biodiversiteit

LCI MUIZEN
Aanleg van een
ecologische tuin
van 900 m² met
fruitbomen,
bodembedekkers en een
bloemenweide.

SCHAARBEEK, DIEST,
BRUGGE & GENT
Aanplanting van
bloemenweiden en
bodembedekkers.

We zetten tal van projecten op touw om de fauna en
flora te beschermen en te stimuleren. Hier volgt een kort
overzicht van onze acties, waarbij we inzoomen op onze
realisaties van 2020 !

Biodiversité
Protection de la faune et de la flore
BRUGGE

SINT-NIKLAAS

LICHTERVELDE

GENT

ROESELARE

ANTWERPEN

DENDERMONDE

Prairie fleurie
Eco-tunnel

MECHELEN

DEINZE

HASSELT

DENDERLEEUW
BRUSSEL

KORTRIJK

LEUVEN

ANS
LIÈGE
CHAUDFONTAINE VERVIERS

OTTIGNIES

ATH

BRAINE-LE-COMTE

MONS

LUTTRE
LA LOUVIÈRE

NAMUR
RONET

CHARLEROI

GROEN-BLAUWE
SPOORINFRASTRUCTUUR
IN DILBEEK
Verschillende stakeholders
werken samen met
het “Departement
Omgeving” van de
Vlaamse overheid*
mee aan een case
study om structureel
in te zetten op het
ecologisch onderhoud
van spoorbermen,
recreatiegebieden en
groene energie.

LANGS SPOORLIJN 36 TUSSEN
LEUVEN EN LUIK
Ruches
De studie omvat een
analyse van planten- en
Vergers diersoorten in een gebied
waar een grote biodiversiteit
aanwezig is, evenals aanbevelingen betreffende het onderhoud
die de spoorveiligheid verzekeren.
Onze plaatselijke collega’s blijven
deze aanbevelingen naleven bij
het onderhoud van de vegetatie
en de spoorbermen.
Legende
Toitures vertes

KLEIN-EILAND

TOURNAI

STUDIE VAN DE

FAUNA EN FLORA
Pâturage de moutons

JEMELLE

Bescherming van fauna en flora
Bloemenweide
LIBRAMONT

Ecoduct/ Ecotunnel
Schapenbegrazing
ARLON

Groene daken
Bijenkasten
Boomgaard

* Gewestelijke overheid bevoegd voor milieuaangelegenheden in Vlaanderen
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DUURZAMERE WERKPLEKKEN
Een optimaal beheer van onze sites en gebouwen draagt bij tot een lagere
ecologische voetafdruk. In het hoofdstuk over klimaat vermeldden we al
bepaalde aspecten rond energieverbruik. Daarnaast realiseren we ook
andere concrete acties, zoals het milieuvriendelijk beheer van onze LCI’s
en Production Plants, gevalideerd door een ISO 14001-certificering, het
inzaaien van bloemenweiden of het aanleggen van groendaken. Naar
analogie met onze projecten in het kader van een ecologisch spoorwegnet
realiseren we deze acties met aandacht voor de biodiversiteit.

Op Dikketruiendag 2020, die in het teken stond van het klimaat en de biodiversiteit, ontbrak het
onze collega’s niet aan creatieve ideeën. Benieuwd naar enkele voorbeelden? We legden onder
andere een bloemenweide aan en plantten bodembedekkers op het terrein van onze Production
Plant in Schaarbeek. Bodembedekkers zijn gemakkelijk te onderhouden en belemmeren het
woekeren van onkruid. Een geweldige manier om de biodiversiteit te boosten, verbinding met de
natuur mogelijk te maken voor ons personeel en ons terrein te verfraaien. Dit initiatief zal in 2021
op andere locaties worden voortgezet.

// Groene werkplekken
Tegen 2024 willen we onze activiteiten en onze werkplekken zo duurzaam mogelijk realiseren,
onder meer met aandacht voor energieverbruik, afvalvermindering en biodiversiteit. We
vinden het belangrijk om onze medewerkers hierbij te betrekken. We peilen regelmatig naar
ideeën en verschillende milieuprojecten worden gerealiseerd dankzij de inzet van vrijwilligers.

Target

SDG-verbintenissen

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

15.5

Dringende en doortastende actie
ondernemen om de aftakeling in te perken
van natuurlijke leefgebieden, het verlies van
biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen
2020, de met uitsterven bedreigde soorten te
beschermen en hun uitsterven te voorkomen.

• Bloemenweiden aanleggen op onze sites.
• Interne en externe communicatie en
sensibilisering (bv. opleiding over het
zaaien van bloemenweiden).
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// 26 sites zijn ISO 14001-gecertificeerd!
Om bij de uitvoering van onze activiteiten de impact ervan op het milieu te beperken, koos
Infrabel ervoor om de norm ISO 14001 te volgen en om onze sites volgens deze norm te laten
certificeren. Onze specifieke acties zijn:
• Bewust omgaan met water en energie
• Gevaarlijke producten correct opslaan en veilig gebruiken
• Afval verminderen en selectief inzamelen
• Onze medewerkers sensibiliseren en zo een groter milieubewustzijn creëren

Target

SDG-verbintenissen

12.4

• ISO 14001-certificering.
Tegen 2020 komen tot een
vanuit milieuvriendelijk beheer
• Sensibilisering en opleiding van het personeel,
van chemicaliën en van alle afval
onder meer in de veiligheidsconferenties (bv. over
gedurende hun hele levenscyclus, in
de opslag van gevaarlijke producten, selectieve
overeenstemming met afgesproken
afvalinzameling en de vermindering van energie-en
nationale kaderovereenkomsten,
waterverbruik).
en de uitstoot aanzienlijk beperken
• Communicatie en sensibilisering rond ISO 14001
in lucht, water en bodem om
(bv. via animatiefilmpjes).
hun negatieve invloeden op de
menselijke gezondheid en het milieu
zoveel mogelijk te beperken.

12.5

Tegen 2030 de afvalproductie
aanzienlijk beperken via preventie,
vermindering, recyclage en
hergebruik.

Na de audits in 2020 en dankzij het professionalisme en de inzet van onze collega’s zijn er vijf
nieuwe sites toegevoegd aan onze lijst van ISO 14001-gecertificeerde sites! Daarvan zijn er
nu 26, onder meer onze twee Production Plants en 17 andere sites (LCI’s of Logistieke Centra
Infrastructuur, antennes, bovenleidingscentrum).

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

• Sensibilisering en opleiding van het personeel,
onder meer in de veiligheidsconferenties (bv. over
de opslag van gevaarlijke producten, selectieve
afvalinzameling en de vermindering van energie-en
waterverbruik).
• Sensibilisering rond afvalvermindering in het kader
van de Europese Week van de Afvalvermindering.
• Zie ook het hoofdstuk over duurzame en circulaire
aanbestedingen.
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BEPERKEN VAN GELUIDS - EN TRILLINGSHINDER
Omgevingslawaai kan een impact hebben op de gezondheid van mens
en dier. Bij het treinverkeer worden geluid en trillingen hoofdzakelijk
veroorzaakt door het contact tussen de treinwielen en de sporen. Als
beheerder van de spoorinfrastructuur nemen we maatregelen om geluid
en trillingen aan de bron te verminderen en om overdracht ervan buiten
de spoorwegomgeving te beperken.

// Enkele van onze doelstellingen
Om geluids- en trillingshinder te beperken, willen we tegen 2024:
• onze strategie inzake geluids- en trillingshinder uitwerken;
• samenwerken met de regionale overheidsinstanties om de geluidskartering en
geluidsactieplannen op te maken, in overeenstemming met Europese richtlijn 2002/49/
EG inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai.

// De bronemissies beperken
Met technische aanpassingen aan onze infrastructuur willen we mogelijke geluidshinder aan
de bron reduceren:
• We plaatsen railpads (rubberen onderleggers die tussen de sporen en de dwarsliggers
worden bevestigd) bij het vernieuwen van dwarsliggers of rails. De railpads bieden een
geluidsreductie van ongeveer 3 dB.
• Op specifieke locaties plaatsen we spoordempers op de rails. Deze platen, die op de
spoorstaven worden gemonteerd, zorgen voor een geluidsreductie tot ongeveer 3 dB.
• We slijpen de rails preventief als onderdeel van het periodiek onderhoud. Het hele
jaar door rijdt een slijptrein over het net om de spoorstaven te slijpen (waardoor de
contactoppervlakte tussen de wielen en de spoorstaven minder ruw is). Een beter
loopvlak vermindert het geluid met ongeveer 3 dB.
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// De transmissie in de lucht afremmen
Naast maatregelen aan de bron plaatsen we geluidsschermen op nieuwe lijnen op basis van
de resultaten van milieueffectenstudies. Deze schermen beperken de overdracht van het
geluid bij de ontvanger.
Afhankelijk van de afstand en de plaatselijke situatie kan een vermindering van 5 tot 10 dB(A)
worden bereikt. Op grote afstanden (> 200 m) is het effect te verwaarlozen.

// Quieter routes
Europa heeft een gezamenlijk wettelijk kader opgesteld voor de spoorwegsector, waaronder
de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI’s).
De TSI Geluidsemissie voorziet dat nieuw rollend materieel voor reizigers-en goederenverkeer
aan bepaalde geluidsvoorwaarden dient te voldoen om op de Europese netwerken te mogen
rijden.

Target SDG-verbintenissen

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

9.4

• Plaatsen van railpads volgens de planning van de
spoorvernieuwingswerken.

Tegen 2030 de infrastructuur
moderniseren en industrieën
aanpassen om hen duurzaam te
maken, waarbij de focus ligt op
een grotere doeltreffendheid bij
het gebruik van hulpbronnen en
van schonere en milieuvriendelijke
technologieën en industriële
processen, waarbij alle landen
de nodige actie ondernemen
volgens hun eigen respectieve
mogelijkheden.

• Geoptimaliseerd slijpen van spoorstaven.

De TSI Geluidsemissie zal vanaf 2024 ook “stillere routes” (“quieter routes”) invoeren op basis
van de intensiteit van het goederenvervoer per spoor tijdens de nachturen.
Deze specificatie beoogt onder meer om bestaande goederenwagons uit te rusten met
composiet remblokken die voor een gladdere wieloppervlakte zorgen. Vanaf 8 december
2024 zal het rollend materieel voor goederenvervoer, dat niet aan deze TSI voldoet, niet
langer mogen rijden op de baanvakken die deel uitmaken van de quieter routes.
In België is in 2019 de goederenas Antwerpen-Montzen-Duitse grens (via Mechelen-Leuven
en via Lier) gedefinieerd als een quieter route.

AANTAL KM SPOREN UITGERUST MET
RAILPADS
2017

29 km

2018

128 km

2019

77 km

2020

98 km
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// Strijd tegen geluidshinder
Het geluid wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het contact
tussen de treinwielen en de sporen
Met EMISSIE bedoelen we de bron van het
geluid. Maatregelen om geluidshinder tegen
te gaan, zijn het meest doeltreffend wanneer
ze het geluidsniveau aan de bron verminderen,
bijvoorbeeld door de contactvlakken tussen het
wiel en de spoorstaaf te verbeteren.

RAILPAD
- rubberen onderleggers die
fungeren als elektrische isolator en
als schok- en trildemper, voor een
betere verdeling van de belasting
zorgen en de spoorelasticiteit
verhogen.
- verminderen het lawaai met 3 dB.

SPOORSTAAFDEMPERS
- onderdelen die bestaan uit
verschillende lagen staalplaat
en rubber elementen die de
trillingen dempen
- verminderen het lawaai met
3 dB.

HET SLIJPEN VAN
SPOORSTAVEN
- zorgt voor een beter
loopvlak
- vermindert het lawaai
met 3 dB.

Met TRANSMISSIE bedoelen we de
voortplanting van het geluid in de
lucht.
Obstakels kunnen de transmissie van
het geluid afremmen (bijv. sporen in
uitgraving, steunmuren).
GELUIDSMUREN
- beperken de verspreiding van het
geluid
- verminderen het geluid met 5-10 dB
(vooral voor de omwonenden)
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SAFETY FIRST !
De betrouwbare infrastructuur en de efficiënte regeling van het
treinverkeer zorgen voor een toenemend besef dat de trein als openbaar
vervoersmiddel een belangrijke rol speelt in de overgang naar een
duurzamere mobiliteit. Daarom werken we onafgebroken verder aan het
onderhoud van ons spoornet, de ontwikkeling van veiligheidssystemen,
de strijd tegen kabeldiefstal, sensibiliseringsacties, enz. De
exploitatieveiligheid is daarbij onze absolute prioriteit.

// Enkele van onze doelstellingen
Tegen 2025 willen we :
• tot de top 3 van de Europese infrastructuurbeheerders behoren voor de
internationale indicator voor maatschappelijk risico (doden en zwaargewonden door
spoorwegongevallen);
• onze 6.400 km hoofdsporen uitrusten met het automatische treinbeveiligingssysteem
ETCS of gelijkwaardig.

// Twee soorten indicatoren
Bij Infrabel beheert een speciaal Safety-team alles wat met veiligheid te maken heeft: van het
veiligheidsbeleid tot de noodplannen, van de onderzoeken en audits tot het opleiden van de
verkeersleidingsteams.
De veiligheid van het personeel dat de infrastructuur beheert, valt onder een andere directie;
meer info hierover op pagina 20.
We volgen de algemene evolutie op het gebied van spoorwegveiligheid aan de hand van twee
indicatoren:
• de Common Safety Indicators (CSI) worden op Europees niveau opgesteld. Op
basis daarvan zijn vergelijkingen mogelijk tussen verschillende landen en kunnen
gemeenschappelijke veiligheidsdoelstellingen vastgelegd worden;
• onze eigen Infrabel Safety Indicators (ISI), die vooral dienen om onze
veiligheidsdoelstellingen te bepalen.
We communiceren onze indicatoren elk jaar in ons veiligheidsverslag dat we overmaken aan
de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). Alle cijfergegevens met betrekking tot de veiligheid
in 2019 en 2020 zijn terug te vinden in onze jaarlijkse veiligheidsverslagen op www.infrabel.be.
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HET SPOOR, HET VEILIGSTE VERVOERMIDDEL OVER LAND
Aantal dodelijke slachtoffers per miljard reiziger-kilometer (2011-2015)

gebruikers van een gemotoriseerde tweewieler

38

2,7 inzittenden van een auto
0,23 passagiers per bus
0,1 treinreizigers

Bron: 6e opvolgingsverslag over de evolutie van de spoorsector 2019

PERCENTAGE VAN HET SPOORWEGNET
UITGERUST MET ETCS OF GELIJKWAARDIG

// Preventie
Door een strikte opvolging van de ISI’s kunnen we gepast reageren als het niveau van een indicator
zakt. We stellen dan concrete bijsturingsactieplannen op. Op dit moment lopen er 7 prioritaire
plannen toegespitst op seinvoorbijrijdingen, veiligheid aan overwegen, spoorlopen enz.

2017

25 %

2018

26 %

2019

27 %

2020

31 %

We overlopen een paar opmerkelijke realisaties uit 2019 en 2020 in het kader van deze
verschillende plannen (zie ook infografiek pagina 55):
Om seinvoorbijrijdingen te voorkomen:
• Installatie van ETCS: 330 extra km spoor werd uitgerust met ETCS, waardoor 31% van
ons net nu door dit systeem wordt beveiligd.

Om de veiligheid aan de overwegen te verbeteren:
• “Blocking Back”-waarschuwingsborden: we plaatsten deze borden op 20 risicovolle
plaatsen in ons land. Ze herinneren automobilisten eraan dat ze een overweg alleen maar
mogen oprijden als ze hem in één keer kunnen oversteken. De studie om na te gaan of
dit systeem goed werkt, is lopende;
• Warning box: een uitvinding made by Infrabel die aan 3 overwegen uitgetest wordt. Dit
systeem brengt een alarm in werking wanneer het detecteert dat iemand aanstalten
maakt om de sporen over te steken terwijl de slagbomen gesloten zijn;
In 2021 zullen er nog andere projecten van start gaan, zoals het plaatsen van ledverlichting
op de slagbomen, wegmarkeringen of radarcamera’s waarmee de politie processen-verbaal
kan opstellen.
PROSPERITY / SAFETY FIRST !
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// De veiligheid van het treinverkeer

en de bevolking garanderen

Enkele vernieuwende technische maatregelen en
proefprojecten die werden genomen om de veiligheid aan
overwegen te verbeteren en spoorlopen te voorkomen.

CAMERA MET
KUNSTMATIGE
INTELLIGENTIE

VERBODSBORDEN

STRUIKELMATTEN

« WARNING
BOX »

AFSLUITING IN HET
TUSSENSPOOR

SLIMME
OMHEININGEN

IDENTIFICATIESTICKER

“BLOCKING BACK”BORD
MIDDENBERM

Om spoorlopen en/of vandalisme te voorkomen:
• Omheining in het tussenspoor: een uitrusting waarvoor we inspiratie vonden bij
onze buurlanden en die we nu in het station van Londerzeel uittesten Beoordeeld
efficiëntieniveau: 100%;
• Verbonden omheiningen: omheiningen met sensoren die trillingen detecteren en camera’s
inschakelen. Een afdoende test uitgevoerd in Jambes haalde een efficiëntiegraad van 90%.

EEN VIJFTIGTAL ‘HOTSPOTS’
Infrabel streeft ernaar om de meest risicovolle punten van het spoornet prioritair
te beveiligen. Deze punten zijn in kaart gebracht dankzij onderzoeken die om de
4 jaar met de hulp van de ULB worden uitgevoerd. Uit de nieuwe analyse van 2020
blijkt dat er 49 ‘hotspots’ bestaan (tegenover 53 in 2016) en dat ze zich doorgaans
op dezelfde plaatsen situeren. Dit kan verklaard worden door de kriticiteit van
sommige punten. Het is dus absoluut noodzakelijk dat we onze infrastructuur
verder blijven beveiligen.
Dankzij speciale fondsen heeft Infrabel sinds 2018 massaal geïnvesteerd
(gemiddeld 1,55 miljoen euro per jaar) in de beveiliging van kritieke punten.
Sindsdien is het aantal incidenten met spoorlopers duidelijk gedaald.
EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEVALLEN VAN SPOORLOPEN
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Het thema spoorveiligheid kwam
aan bod in de tv-serie ‘Thuis’.

// Sensibilisering
Er werden verschillende sensibiliseringsacties opgezet:
• bij het grote publiek: via de tv-reeks Thuis hebben Infrabel en de VRT de handen in elkaar
geslagen om veiligheid op de sporen en aan overwegen onder de aandacht te brengen.
• bij bestuurders in havengebieden: we hebben de gps-coördinaten van alle overwegen
in het land gepubliceerd op ons Open Data-platform, waardoor Waze, Flitsmeister en
Coyote ze konden opnemen in hun navigatietoepassingen. Hun gebruikers worden nu
gewaarschuwd wanneer ze een overweg naderen.
• bij de jongeren: verdeling van schoolkalenders (50.000 exemplaren per jaar) en, in een
dertigtal middelbare scholen, een virtual reality-beleving van wat spoorlopen met je kan
doen.

// Repressieve maatregelen

300
200
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Waar sensibilisering niet werkt, zijn repressieve maatregelen de enige optie. Infrabel, de
federale spoorwegpolitie, de lokale politie en Securail (NMBS) organiseren controleacties aan
overwegen en in stations. In 2019 en 2020 hebben deze acties tot respectievelijk 530 en 627
processen-verbaal geleid. De overtreders riskeren boetes tot 4.000 euro en een intrekking
van hun rijbewijs.
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// Algemene resultaten
ONGEVALLEN

4%
Evolutie van de significante ongevallen1
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22

33

31
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Evolutie van de gevolgen
van de significante ongevallen
27
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19

13

12

12

22

14

14

20

13

10

14

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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1. Een significant ongeval is
een ongeval met ten minste
één bewegend spoorvoertuig
dat minstens één van de
onderstaande gevolgen heeft:
- een dodelijk of zwaargewond
slachtoffer;
- schade van minstens € 150.000
aan het materieel, spoor, andere
installaties of het milieu;
- een ontregeling van het verkeer
van minstens 6 uur.

Target

SDG-verbintenis

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

9.1

• Actieplannen om het risico en het aantal
Ontwikkelen van kwalitatieve,
slachtoffers op het spoor te verlagen.
betrouwbare, duurzame en
veerkrachtige infrastructuur,
• Actieplannen om onze infrastructuur beter
met inbegrip van regionale en
te wapenen tegen de gevolgen van de
grensoverschrijdende infrastructuur,
klimaatverandering (zie pagina 40).
ter ondersteuning van de
economische ontwikkeling en het
menselijk welzijn, met klemtoon op
een betaalbare en billijke toegang
voor iedereen

SLACHTOFFERS (DODEN EN ZWAARGEWONDEN)

4%
24%

46 %

2020

50 %

11 %

2014
2019

10%
10%

• Passagiers
• Werknemers
• Gebruikers van de overwegen
• Ongeautoriseerde personen
• Andere slachtoffers

45%
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STIPTHEID
De stiptheid van de treinen is essentieel om een kwaliteitsvolle
dienstverlening aan te bieden en dus het spoor aantrekkelijk te maken
als vervoersoplossing. Stiptheid vormt ook een grote uitdaging bij
de verdere ontwikkeling van multimodale verkeersoplossingen. Het
hoeft dan ook niet te verwonderen dat dit, na de veiligheid, de tweede
strategische prioriteit is van Infrabel. Om de stiptheid te verbeteren,
moeten we echter samenwerken met al onze partners, en dit zijn in de
eerste plaats de goederen- en reizigersvervoerders.

// Enkele van onze doelstellingen :
• Het aantal minuten vertraging waarvoor we verantwoordelijk zijn, verminderen;
• De processen voor de toewijzing van rijpaden verbeteren en doeltreffende tools
gebruiken om een vervoersplan op te stellen dat een vlotte verkeersdoorstroming
garandeert;
• Tegen 2025 een duurzame stiptheid van minstens 90% bereiken voor het
reizigersvervoer.

// Maandelijkse statistieken voortaan vrij beschikbaar
Als autonoom spoornetbeheerder heeft Infrabel onder meer de taak alle vertragingen op het
spoornet te registreren, de oorzaken ervan toe te wijzen en de vertragingen te inventariseren.
Elke maand stellen wij gedetailleerde statistieken ter beschikking van de onze stakeholders
(spooroperatoren, FOD Mobiliteit, ...). Iedereen kan ook het maandelijkse dashboard op ons
Open Data-platform raadplegen en heeft toegang tot de 25 datasets over de stiptheid van
de reizigers- en goederentreinen op het spoornet van Infrabel. Er zijn twee dashboards die
een overzicht van de stiptheid van het binnenlands reizigersverkeer in 2019 en 2020.
Zoals gebruikelijk bespraken we tijdens een virtuele rondetafelbijeenkomst in 2020 de
stiptheid van het treinverkeer samen met de reizigersverenigingen (zie ook blz. 15). Om
tegemoet te komen aan hun vraag om de beleving van de pendelaars beter weerspiegeld
te zien in de statistieken, hebben we de afgelopen jaren bijkomende indicatoren ontwikkeld
(statistieken die rekening houden met het geschat aantal reizigers aan boord, de afgeschafte
treinen of het moment van de dag, de stiptheidsbarometer tijdens de spitsuren...). Voortaan
toont een specifieke dataset dagelijks, in Open Data, de meetgegevens van de treinen
van de dag voordien met de voorziene en werkelijke vertrek- en aankomsttijden, in al hun
stopplaatsen.

PROSPERITY / STIPTHEID

58

// Stiptheid van het binnenlands reizigersverkeer
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24 uur per dag, 7 dagen op 7 houden onze collega’s in de
seinhuizen het treinverkeer nauwlettend in de gaten. Het is
dankzij hen dat in 2020 dagelijks 3.240 treinen op tijd op hun
bestemming zijn aangekomen1
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Resultaten zijn beïnvloed door de Covid-19-crisis en de
daling van het spoorverkeer; zie blz. 60.
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// Resultaten 2019-2020
In 2019 bedroeg de stiptheid van het reizigersverkeer 90,4%, het op één na beste resultaat
van de afgelopen 10 jaar (2020 buiten beschouwing gelaten, zie hieronder). Het aantal
afgeschafte treinen, dat met 11,5% is gestegen, is een aandachtspunt.
Omdat een robuust vervoersplan van cruciaal belang is voor de stiptheid, zullen wij de
processen voor de toewijzing van de rijpaden blijven verbeteren en doeltreffende tools
blijven gebruiken om een conflictvrij vervoersplan te ontwikkelen voor de operatoren. Door
deze tools en processen continu verder te ontwikkelen willen we de totale spoornetcapaciteit
voor zowel goederen- als reizigersvervoer maximaal benutten. Dit zal ons toelaten de globale
robuustheid van het exploitatieschema te vergroten en de stiptheid te verbeteren.
In 2020 had de gezondheidscrisis een grote impact op de stiptheidscijfers. De congestie
op het spoornet verminderde sterk doordat veel treinen in de spitsuren werden afgeschaft
en het aantal reizigers drastisch daalde; incidenten hadden bijgevolg een veel kleinere impact
op het treinverkeer. Het is daarom niet opportuun daaruit conclusies te trekken in het kader
van de globale evolutie van de stiptheid.
Meer details over de resultaten zijn beschikbaar in de infografiek op blz. 59 voor het
reizigersverkeer en in de grafiek hiernaast voor het goederenverkeer.
EVOLUTIE VAN DE STIPTHEID VAN HET GOEDERENVERKEER
100%
80%
Wij passen de volgende principes toe om de stiptheid van het reizigersverkeer te meten:
• De stiptheid van het binnenlands treinverkeer wordt gemeten in het eindstation en,
indien de trein door de Noord-Zuidverbinding (Brussel) rijdt, in het eerste station van
de Noord-Zuidverbinding waar de trein tijdens zijn rit halt houdt.
• Een niet-stipte trein is een trein die 6 minuten of meer te laat is.
• Afgeschafte treinen (die niet vertrokken zijn of maar een deel van hun traject
afleggen) zijn niet opgenomen in het globale stiptheidscijfer, maar worden apart
bijgehouden.
• Vertragingen worden toegeschreven aan Infrabel, aan een spoorwegonderneming
of aan een derde (dader van een kabeldiefstal, onoplettendheid aan een overweg
enz.) Indien één van de partijen de haar toegewezen verantwoordelijkheid betwist,
behandelt de dienst arbitrage van Infrabel (een neutrale dienst die hiertoe werd
opgericht) de betwisting.
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• < 30 minuten vertraging
• < 60 minuten vertraging
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// Een innovatief verbeteringsplan
Van mei 2019 tot februari 2020 heeft Infrabel, in nauwe samenwerking met de NMBS en
met behulp van een externe consultant, een langetermijnstudie, het zogenaamde Punctuality
Improvement Program (PIP), uitgevoerd. Deze diepgaande, structurele en vernieuwende
analyse verliep aan de hand van een gegevensgerichte aanpak. Die laat toe om met behulp
van de nieuwste technologieën een grote hoeveelheid operationele gegevens te gebruiken
en met elkaar te vergelijken, en correlaties te vinden tussen operationele fenomenen en de
stiptheid.
Deze studie, waarvoor op 70 experts uit beide ondernemingen een beroep werd gedaan, heeft
bepaald welke hefbomen moeten worden ingezet en welke concrete acties moeten worden
ondernomen om de stiptheid en bijgevolg de dienstverlening aan de reizigers te verbeteren.
Voor de operationele hefbomen wordt er tegen 2024 een geleidelijk effect verwacht. De
gevolgen van de structurele hefbomen (investeringen, vervoersplan, indienststelling van
nieuw rollend materieel) zullen van 2024 tot 2030 merkbaar zijn, mits er bijkomende middelen
vrijkomen voor bijkomende investeringen (bv. in rollend materieel, stations en perrons) en de
infrastructuurcapaciteit wordt uitgebreid.

Target SDG-verbintenissen
9.1

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

• We implementeren samen met de NMBS het
Ontwikkelen van kwalitatieve,
Punctuality Improvement Program om de
betrouwbare, duurzame en
stiptheid van het reizigersverkeer op duurzame
veerkrachtige infrastructuur,
wijze te verbeteren en zo de kwaliteit en de
met inbegrip van regionale en
betrouwbaarheid van het spoorvervoer te
grensoverschrijdende infrastructuur,
verbeteren.
ter ondersteuning van de
economische ontwikkeling en het
menselijk welzijn, met klemtoon op
een betaalbare en billijke toegang
voor iedereen.

// Opvolging
Het PIP wordt, zowel intern als samen met de NMBS, strikt opgevolgd. Voor elke actie
werden er één of meer KPI’s bepaald om na te gaan of de actie doeltreffend is op het vlak
van stiptheid, betrouwbaarheid en interventietijd. Sommige van deze KPI’s werden nog niet
gebruikt binnen onze organisatie. Bijgevolg moeten er nieuwe tools of procedures worden
ontwikkeld om deze indicatoren te meten.
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DE SLEUTELROL VAN HET SPOOR IN DE “MODAL SHIFT”
Het volume goederen dat via België, en meer bepaald via de havens,
wordt vervoerd, neemt toe. Om aan deze groeiende vraag te voldoen
en onze ambitieuze milieudoelstellingen te kunnen halen, ligt een van
de oplossingen in het spoorvervoer, dat een steeds belangrijkere rol
zal moeten spelen. Een overstap van het wegvervoer naar duurzame
vervoerswijzen is meer dan nodig. Infrabel wil dan ook blijven investeren
om zijn klanten en reizigers een efficiënt en duurzaam spoornet te
bieden dat beantwoordt aan hun verwachtingen.

// Een groeiende vraag naar vervoer
Het Federaal Planbureau raamt de gemiddelde groei van het aantal reizigerstreinkilometer tot 2040
op 0,4% per jaar. Het totale goederenvervoer zou tussen 2015 en 2040 ook stijgen met 25,2%.
Zonder bijkomende maatregelen blijft het wegvervoer het grootste aandeel vertegenwoordigen.
Dat zou voor ons land grote economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen
hebben. België zou zijn ambities om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dan
immers niet kunnen waarmaken. Voor onze zeehavens zou dit een duurzame economische
groei onmogelijk maken. Ten slotte zouden de mobiliteits- en luchtkwaliteitsproblemen, in
het bijzonder rond Brussel en Antwerpen, nog verder toenemen.

GOEDERENVERVOER: HUIDIGE VERDELING PER VERVOERSWIJZE
Weg

Trein

Waterwegen

Pijpleidingen

België

71,5 %

10,2 %

16,0 %

2,3 %

EU (27)

72,1 %

17,9 %

5,7 %

4,4 %

Om deze groei op te vangen en de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Green
Deal en het Nationaal Energie- en Klimaatplan te halen, moet elke vervoerswijze maximaal
worden benut daar waar ze het meest geschikt is. Met andere woorden: het multimodaal
vervoer moet werkelijkheid worden.

“In vergelijking met het wegvervoer:
- stoot het spoor 9x minder CO2 uit
- verbruikt het spoor 6x minder energie
- veroorzaakt het spoor 8x minder
luchtvervuiling”
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Bovendien voorziet het regeerakkoord van september 2020 in een verdubbeling van het
volume van het goederenvervoer per spoor tegen 2030 (d.w.z. een toename van 7 tot 14
miljard tonkilometer per jaar). Dit zou 42.000 vrachtwagens van de weg halen en ervoor
zorgen dat we jaarlijks 1,5 miljoen ton minder CO2 uitstoten.
De wil is er, maar de uitdaging om deze ambities waar te maken is enorm. Een noodzakelijke
voorwaarde om in onze doelstellingen te slagen, is dat we de huidige capaciteit van het
spoornet kunnen handhaven, betrouwbaar maken en verder uitbreiden. Het spoor kampt
echter al enkele jaren met een structurele onderfinanciering. Bovendien moet de steun voor
het spoorvervoer samengaan met andere acties, die bijvoorbeeld betrekking hebben op het
wegvervoer.

// De ontwikkeling van de havens ondersteunen
Verscheidene economische knooppunten, zoals de haven van Antwerpen, de haven
van Zeebrugge en de haven van Gent, zijn vragende partij om meer in te zetten op het
spoorvervoer. Vanuit die optiek heeft Infrabel in 2019 en 2020 onder meer de volgende
projecten uitgevoerd:
• in de haven van Antwerpen werden drie wissels uit de jaren 80 vernieuwd op een
belangrijke goederenlijn naar de haven, i.e. de lijn 27A in Ekeren. Een deel van de
seininrichting werd ook aangepast.
• Daarnaast sloten Infrabel, de haven van Antwerpen en Railport (die de bedrijven die
in de haven actief zijn, vertegenwoordigt) een samenwerkingsakkoord en werkten ze
vervolgens een gezamenlijke visie en actieplan uit. Gelet op het belang van de haven van
Antwerpen is deze visie een opstap naar een nationale aanpak voor het goederenvervoer
per spoor.
• in de haven van Zeebrugge hebben we in Dudzele, waar zich een strategische
spoorverbinding bevindt, de spoorinfrastructuur vervangen. Naar aanleiding van deze
vernieuwingswerken werd ook de spoorinfrastructuur herbekeken en aangepast met het
oog op een mogelijke toekomstige capaciteitsuitbreiding.
• in de haven van Gent (North Sea Port) verlengen we 2 sporen in de bundel GentZeehaven om er langere goederentreinen (van 750 m) te kunnen ontvangen. Daarnaast
worden ook de spoorbundels Zandeken en Mercator uitgebreid.
• In de containerterminal van Athus (TCA) zijn er dankzij financiële of operationele steun
van de Europese Unie, de federale staat, Wallonië, Infrabel, IDELUX en SNCF Réseau,
werken gestart om de terminal te verbinden met het nabijgelegen Frankrijk. Bedoeling is
om van de Terminal een internationale hub te maken.
• De Trilogiport van Luik die ligt in het hinterland van vier grote Noordzeehavens,
beschikt naast een weg- en waterverbinding voortaan ook over een spooraansluiting.
Deze nieuwe aansluiting op het spoorwegnet verhoogt de aantrekkelijkheid van het
platform en vergroot het marketingpotentieel van de site.
• In Brussel werd er een nieuwe spoorverbinding aangelegd die de ontbrekende schakel
vormde tussen de Antwerpse goederenlijn en het westelijke ringspoor rond Brussel.
Goederentreinen kunnen voortaan veilig en zonder het reizigersverkeer te hinderen
rechtstreeks door de hoofdstad rijden.
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// Voldoende capaciteit voor het reizigersverkeer garanderen
Infrabel zet zijn werken om de reizigers geleidelijk een ruimer treinaanbod te bieden, verder.
De belangrijkste projecten die we hiervoor uitvoeren, zijn:
• de voltooiing van het GEN op de lijnen Brussel-Ottignies (L161) en Brussel-Nijvel
(L124). Deze werken werden in 2018 heropgestart. In totaal wordt op deze twee lijnen
ongeveer 100 km nieuw spoor aangelegd. Zoals gekend heeft de NMBS sinds 2015 in
voorstedelijk gebied een belangrijk treinaanbod uitgerold, de zogenaamde “S-treinen”.
• de aanleg van een 3e en 4e spoor tussen Gent en Brugge (L50A). Deze bijkomende
sporen vangen de toename van het aantal treinen op en zorgen voor een vlottere
doorstroming van het treinverkeer. Als de werken klaar zijn, zal het snelle treinverkeer
(reizigerstreinen) op de middelste sporen rijden, terwijl het langzame treinverkeer
(goederenverkeer) op de buitenste sporen zal blijven rijden. Zo zullen de treinen elkaar
op geen enkel moment nog hinderen. Ter herinnering, de lijn tussen Brussel en Gent
werd reeds viersporig gemaakt in het kader van de GEN-werken.

Zowel voor de reizigers als voor de industrie is de stiptheid
van de treinen van cruciaal belang. De stiptheid is namelijk
belangrijk om het spoor aantrekkelijk te maken en de
multimodaliteit verder te ontplooien. Zie blz. 58 voor
een overzicht van de acties die we ondernemen om de
vertragingen op ons spoornet te beperken.

// Meer flexibiliteit dankzij gegevensuitwisseling
Het is ook belangrijk dat het spoorvervoer flexibeler wordt. Digitalisering en
gegevensuitwisseling tussen de actoren zijn hierbij van cruciaal belang. We willen een
sleutelrol spelen in het verzamelen van informatie over de verkeersstromen op ons spoornet,
om via voorspellende simulaties het goederenverkeer voortdurend te optimaliseren.
In het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met de haven van Antwerpen werken
we momenteel aan een gemeenschappelijk digitaal platform om de goederenstroom te
optimaliseren zo de operatoren te helpen kostbare tijd te besparen.
Infrabel wenst nuttige data ter beschikking te stellen die interessant kunnen zijn voor
zowel particulieren als overheden en ondernemingen, om zo de ontwikkeling van nieuwe
innovatieve diensten gericht op mobiliteit en intermodaliteit, te stimuleren. In 2019 hebben wij
een Open Data-portaal gelanceerd dat gegevens ter beschikking stelt die worden verzameld
of gegenereerd in het kader van onze activiteiten met betrekking tot onze infrastructuur
en de prestaties van onze dienstverlening. Deze bevatten geen private of persoonlijke
informatie. Tot dusver kunnen ongeveer 80 datasets, bijvoorbeeld over de stiptheid, het
spoortracé of de geolocatie van de sporen, vrij geraadpleegd, gedownload en hergebruikt
worden.
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// In onze strategie staat de klant centraal
De nieuwe dienst “Customer & Product Management” werd in 2019 opgericht als uniek
en bevoorrecht aanspreekpunt voor spoorwegondernemingen en industriële operatoren.
Deze beslissing sluit naadloos aan bij de ambitie van Infrabel om een klantvriendelijkere
onderneming te worden.

Target

SDG-verbintenissen

9.1

• We voeren regelmatig onderhoudsOntwikkelen van kwalitatieve,
en moderniseringswerken uit aan de
betrouwbare, duurzame en
spoorweginfrastructuur om de efficiëntie en
veerkrachtige infrastructuur,
betrouwbaarheid ervan te waarborgen.
met inbegrip van regionale en
grensoverschrijdende infrastructuur, • We breiden de capaciteit van het spoornet op
ter ondersteuning van de
bepaalde lijnen/baanvakken uit om in te spelen op
economische ontwikkeling en het
de evolutie van het reizigers- en goederenvervoer.
menselijk welzijn, met klemtoon op
een betaalbare en billijke toegang
voor iedereen.

11.2

• We bieden van een veilig, structurerend spoornet
Tegen 2030 toegang voorzien tot
aan dat de grote steden en de verschillende regio’s
veilige, betaalbare, toegankelijke
van het land met elkaar verbindt, om zo mee te
en duurzame vervoerssystemen
bouwen aan de mobiliteit in België.
voor iedereen, waarbij de
verkeersveiligheid verbeterd wordt,
met name door het openbaar
vervoer uit te breiden, met aandacht
voor de behoeften van mensen
in kwetsbare situaties, vrouwen,
kinderen, personen met een
handicap en ouderen.

11.a

Positieve economische, sociale
en ecologische verbanden
ondersteunen tussen stedelijke,
voorstedelijke en landelijke
gebieden door de nationale en
regionale ontwikkelingsplanning te
versterken.

De spoorwegondernemingen (momenteel zijn er 12) en de industrieën zijn namelijk onze
traditionele directe klanten. Onlangs kwamen daar echter ook de “kandidaten-nietspoorwegondernemingen” bij1. Eigen aan dit type klant is dat hij zijn eigen rijpaden zelf kan
reserveren, zonder afhankelijk te zijn van het schema van een bepaalde spoorwegonderneming.
Dit zal de concurrentie stimuleren en de modal shift aanmoedigen!
Onze indirecte klanten zijn onze eindgebruikers: reizigers, havens enz. We willen rekening
houden met de behoeften en verwachtingen van iedereen die een schakel vormt in de
mobiliteitsketen, zowel voor het goederen- als reizigersverkeer.
Om een beter inzicht te krijgen in deze behoeften en verwachtingen en in de maatregelen die
moeten worden genomen om daaraan tegemoet te komen, hebben wij in het najaar van 2020
een groot klantentevredenheidsonderzoek georganiseerd. Hieraan namen 400 mensen deel,
waaronder zowel operationele contactpunten als beslissingscontactpunten. Zij gaven een
gemiddelde tevredenheidsscore van 6,1/10. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, vooral
in de goederensector, waar de gemiddelde tevredenheid 5,7/10 bedraagt.
Veiligheid krijgt in ons bedrijf een absolute prioriteit en dat wordt door onze klanten zeer
gewaardeerd. De belangrijkste punten zijn onder meer de klantgerichtheid die we nog kunnen
verbeteren door onze responstijd te verkorten en gezamenlijk uitgewerkte oplossingen aan
te bieden die beter beantwoorden aan de behoeften van de klanten.
Daarnaast wordt er in 2021 een kwalitatief onderzoek en een benchmark met andere
infrastructuurbeheerders uitgevoerd. Op basis van al deze resultaten wordt een actieplan
opgesteld om de tevredenheid van onze klanten te verbeteren.

1.

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

In december 2019 werd Sibelit als eerste onderneming actief als “kandidaat-nietspoorwegonderneming (SO) op ons spoornet”.
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DUURZAAM EN CIRCULAIR AANKOPEN
Overheidsbedrijven hebben een voorbeeldfunctie wat duurzame aankopen
betreft. Kopen en consumeren met respect voor mens en milieu is voor
Infrabel vanzelfsprekend geworden. We besteden daarom aandacht aan het
opleiden en sensibiliseren van ons personeel, het belang van fair trade bij de
naleving van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, herwaardering van
materialen, een circulaire aanpak en een duurzame bevoorradingsketen.

// Een circulaire aanpak stimuleren
Wij zijn ervan overtuigd dat een meer circulaire economie een van de manieren is om onze
grondstoffen te vrijwaren, betere arbeidsomstandigheden te creëren en de CO2-uitstoot te
verkleinen. Duurzaam kopen houdt ook in dat er in de bevoorradings- en verwerkingsketens wordt
toegezien op de naleving van de mensenrechten op de werkvloer.
Onze doelstelling: tegen 2022 een globale visie en strategie omtrent een circulaire economie
ontwikkelen met bijzondere aandacht voor het hergebruik en de herwaardering van ons
spoorwegmateriaal om zo bij te dragen tot een ‘cradle-to-cradle’-samenleving. We willen waken
over de onderlinge samenhang tussen ons duurzaam aankoopbeleid, onze bevoorradingsketen,
ons afvalbeheer en onze klimaatstrategie.

GREEN DEAL VOOR CIRCULAIRE AANKOPEN
In 2019 hebben we ons aangesloten bij de Green Deal ‘Achats Circulaires’
in Wallonië, een uitgelezen kans om deel uit te maken van een netwerk met
andere organisaties en ervaringen uit te wisselen over circulaire economie.

// Circulytics
Om een eerste inschatting te maken van onze circulaire aanpak hebben we in 2020 een
‘Circulytics’-beoordeling uitgevoerd die ontwikkeld werd door de Ellen McArthur Foundation.
Dit houdt in dat we de materiaalstromen, de bestaande processen en, in het bijzonder, de
punten voor verbetering in kaart konden brengen. We behaalden een C, een gemiddelde
score (het hoogste niveau is A+ en het laagste is E). Er is dus nog ruimte voor verbetering.
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// Toonaangevende pilootprojecten
De ontwikkeling van een circulaire economie gaat gepaard met een transformatie van heel
wat processen binnen het bedrijf. We richten onze aanpak vooral op proefprojecten die een
gedragswijziging mee tot stand brengen en bedoeld zijn om specifieke competenties en
kennis te verwerven. Een aantal van onze sleutelprojecten in 2019-2020:
Duurzamere werkkledij
Al sinds 2017 onderzoeken we verschillende mogelijkheden
om werkkledij te verduurzamen. Die kledij moet enerzijds de
veiligheid van onze werknemers garanderen en anderzijds
een zo klein mogelijke impact hebben op het milieu. Hiervoor
kijken we naar de volledige levenscyclus van kleding, meer
bepaald de samenstelling van de stoffen, de levensduur van
de materialen en naar hun circulariteit aan het einde van hun
levensduur.
In 2020 leidde dit onderzoek tot een samenwerking met
het bedrijf Van Heurck en zijn onderaannemers, Tencate
Protective Fabrics en Utexbel. Samen hebben we een kledinglijn ontworpen met bijzondere
aandacht voor kwaliteit, veiligheid, een lange levensduur en duurzaamheid (bv. Oeko-Tex
100-gecertificeerde stoffen, gerecycleerd polyester, biologisch of fairtradekatoen voor nietbrandbare materialen).
Momenteel spitsen we ons voornamelijk toe op pilootprojecten rond de verwerking van deze
kledingstukken aan het einde van hun levensduur.
Een nieuw leven voor ons IT-materiaal
We zorgen ervoor dat ons IT-materiaal zo lang mogelijk meegaat.
Daarnaast werken we al een aantal jaar samen met Oxfam en
Close the Gap om IT-materiaal dat niet langer aan onze normen
voldoet een tweede leven te schenken. Om hier nog een stap
verder in te gaan, zijn we in 2020 een nieuwe samenwerking
aangegaan met aSmartWorld. Deze nieuwe partner maakt het
voor ons mogelijk om ook de hardware van mobiele toestellen
(smartphones en tablets) te recycleren en/of te hergebruiken.
Deze nieuwe samenwerking sluit naadloos aan bij onze visie op
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onze verschillende partners bekijken of ze ons materiaal kunnen
herstellen of hergebruiken. Als herstelling of hergebruik geen optie is, wordt nagegaan welke
onderdelen gerecycleerd kunnen worden. Met deze onderdelen bouwen ze dan een nieuw
toestel uit twee (of meerdere) toestellen.

2017

2018

Jaar
2019

Desktops

1072

1268

2829

1130

Laptops

796

739

1029

378

Schermen

849

1313

2017

1169

Printers

474

429

553

283

Mobiele toestellen (smartphones, tablets)

2

220

1672

1654

Andere (servers, toner, kabelschroot, docking stations ...)

67

165

669

731

Type verzameld materiaal

2020

We willen ook graag ons personeel bewust maken van het belang van verantwoord aankopen en consumeren. In 2020 hebben we samengewerkt met Out Of Use om op Earth
Overshoot Day oud persoonlijk IT-materiaal van onze collega’s in te zamelen. Het organiseren van een inzameling tijdens de covid-19-periode was niet eenvoudig. Toch wisten onze
collega’s 7 laptops, 3 pc’s en 83 gsm’s/smartphones in te zamelen en te sorteren die anders
gewoon thuis in de kast waren gebleven.

EARTH OVERSHOOT DAY ...?
Earth Overshoot Day is de dag waarop de mens alle natuurlijke
grondstoffen heeft opgebruikt die de aarde in één jaar tijd kan
produceren.

“Het is van essentieel belang om
rekening te houden met duurzame
criteria bij onze aankopen want
zo kunnen we bijdragen aan een
duurzame evolutie van de markt
en bij de leveranciers met wie we
samenwerken.”
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// Recycling Office
We willen ons afval verder verminderen. Onze dienst Aankopen (Procurement) beschikt
daarom over een Recycling Office dat een tweede leven schenkt aan een deel van ons
spoorwegafval. In nauwe samenwerking met de collega’s op onze sites (Logistieke Centra
Infrastructuur, Production Plants …) verkoopt het Recycling Office de materialen die wij niet
meer nodig hebben, bijvoorbeeld schroot (spoorstaven, kabels …) en dienstvoertuigen. We
geven de voorkeur aan intern hergebruik, pas daarna wenden we ons tot externe partners.
Het Recycling Office werkt samen met een twintigtal gespecialiseerde bedrijven. Een daarvan
is schroothandelaar De Cocker Recycling in Merelbeke aan wie we in 2020 een bezoek brachten
om te zien hoe zij ons afval verwerken. Deze partner richt zich voornamelijk op de klassieke
metalen zoals kabels (rijdraden, bovenleidingen …). Eerst worden de verschillende onderdelen
minutieus gesorteerd (plastic en koper worden van elkaar gescheiden door shredders). Zo
wordt bijna 97% van de kabels gerecycleerd tot plastic en koper. Het resterende deel van
ten hoogste 3% bestaat uit stof. Het gerecycleerd materiaal wordt vervolgens verkocht als
nieuwe grondstof en opnieuw gebruikt in de productielijnen van andere bedrijven.

AAN WIE VERKOPEN WE HET
SPOORWEGMATERIEEL DAT WE NIET MEER NODIG
HEBBEN?
We schrijven openbare aanbestedingen uit bij gespecialiseerde
bedrijven. Dit zijn professionele schroothandelaars die
een vergunning hebben en geregistreerd staan als afval-/
schrootophalers. Het perceel wordt toegekend aan de hoogste
bieder.

// Enkele cijfers
De verkoop van oude spoorstaven is het grootst in termen van tonnage en levert de grootste
opbrengst in de totale verkoop op. Koper vertegenwoordigt geen groot volume in tonnage
maar levert toch de op één na grootste opbrengst op in de verkoop van 2020.
2019
(verkoop van in totaal 26.332 ton)

2020
(verkoop van in totaal 27.888 ton)

Spoorstaven

82% van de totale tonnage
58% van de totale verkoop

85% van de totale tonnage
58% van de totale verkoop

Koper

3% van de totale tonnage
31% van de totale verkoop

3% van de totale tonnage
31% van de totale verkoop

Plastic in de container links; zuiver koper in de
container rechts.
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// Fair trade
We hechten ook veel waarde aan eerlijke handel en
nemen concrete maatregelen zoals het aankopen van
fairtradeproducten (koffie, snacks, fruit ...). Dat doen
we niet alleen voor onze kantoren maar ook voor onze
evenementen.
Om onze collega’s bewust te maken van het belang
van fair trade organiseren we regelmatig wedstrijden
ter gelegenheid van de Week van de Eerlijke Handel,
met als kers op de taart een duurzaam, lokaal en
eerlijk teamontbijt.

FAIRTRADE AWARD
In 2019 werden onze
inspanningen beloond
met de 2-sterren-award
‘Fairtrade@Work’.

Target SDG-verbintenis

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

12.2

Tegen 2030 het duurzame beheer
en het efficiënte gebruik van
natuurlijke hulpbronnen realiseren.

• Tegen 2022 een strategie voor een circulaire
economie ontwikkelen die samenhangt met onze
klimaatstrategie.

12.4

Tegen 2020 komen tot een
vanuit milieuvriendelijk beheer
van chemicaliën en van alle
afval gedurende hun hele
levenscyclus, in overeenstemming
met afgesproken nationale
kaderovereenkomsten, en de
uitstoot aanzienlijk beperken
in lucht, water en bodem om
hun negatieve invloeden op de
menselijke gezondheid en het
milieu zoveel mogelijk te beperken.

• Veiligheidsconferenties over de opslag van
gevaarlijke producten.

Tegen 2030 de afvalproductie
aanzienlijk beperken via preventie,
vermindering, recyclage en
hergebruik.

• Partnerschappen in het kader van een tweede
leven voor ons IT-materiaal.

12.5

• ISO 14001-certificering.

• Partnerschappen rond het terugdringen van afval
verbonden aan onze werkkledij.
• Recycling Office.

12.7

Duurzame praktijken bij
overheidsopdrachten bevorderen
in overeenstemming met nationale
beleidslijnen en prioriteiten.

• Opleiding en workshops (duurzame aankopen,
TCO, circulaire economie …). Er werden al meer
dan 260 collega’s opgeleid.
• Helpdesk voor duurzame aankopen.
• Aanpak voor de organisatie van duurzame
evenementen.
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// Een geleidelijke evolutie van onze duurzame aankopen

2019

Al lijkt de integratie van duurzame criteria in overheidsbestekken niet evident, toch is
er heel wat mogelijk. Daarom zetten we al enkele jaren in op een stapsgewijze aanpak
gericht op sensibiliseren, opleiden, het aanreiken van tools om ons personeel bij te
staan en de ontwikkeling van pilootprojecten. Zo beogen we een geleidelijke culturele
verandering in gang te zetten.

2018
2017

2016
2015
2013
2012
Opmaak van
onze Gedragscode voor
leveranciers

Oprichting van
een transversale
werkgroep
“MVO-MilieuProcurement”
om een gemeenschappelijke strategie te bepalen

2014
Organisatie van
ons eerste seminarie over duurzame aankopen
voor de dienst
Procurement

Aanpassing van
het seminarie
in een opleiding
op maat voor de
aankoopdienst
en de juridische
dienst

Update van de
opleiding die
voortaan toegankelijk is voor alle
medewerkers van
Infrabel

Opmaak van
een interne
gedragscode
inzake overheidsopdrachten en
contracten

Oprichting van
een “Helpdesk
duurzame
aankopen” om
de collega’s te
helpen om bepalingen omtrent
duurzaamheid op
te nemen in de
bestekken

Inrichting van
een nieuwe
workshop Total
Cost of Ownership (TCO)
Green Deal voor
Circulaire aankopen in Wallonië
Bekroond met de
Fairtrade@workaward

2020
2020 Assessment
Circulytics
Link tussen het duurzaam aankoopbeleid en
de klimaatstrategie
Wedstrijd Earth Overshoot Day
Digitaal in plaats van
fysiek georganiseerde
opleiding wegens de
coronacrisis

Eerste wedstrijd
in het kader van
de Week van de
Fair Trade
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LINK TUSSEN ONZE REALISATIES
EN DE GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
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// GRI-INDEX: algemene informatie
Algemene informatie

Hoofdstukken

Pagina’s

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
102-1

Naam van de organisatie

Over Infrabel

4

102-2

Kernactiviteiten, merken, producten en diensten

Over Infrabel (missie, visie, verbintenissen, strategische prioriteiten, links met NMBS en HR Rail)

4, 5, 6, 7, 9

102-3

Vestiging van de hoofdzetel van de onderneming

Brussel

73

102-4

Vestiging van de bedrijfsactiviteiten

Infrabel heeft enkel activiteiten in België

/

102-5

Eigendomsstructuur (aandeelhouderschap) en rechtsvorm

Over Infrabel (missie)
Over dit verslag

4
73
Rapport annuel aux
actionnaires 2020

102-6

Bediende markten

Infrabel heeft enkel activiteiten in België

102-7

Bedrijfsgrootte

Over Infrabel (klanten, kerncijfers)

10, 11

102-8

Informatie over de werknemers en de andere medewerkers

Over Infrabel (kerncijfers)
MVO bij Infrabel (stakeholders, MVO-community)
People

11
15, 17
19-33

102-9

Beschrijving van de bevoorradingsketen

Over Infrabel (bevoorradingsketen)

8

102-10

Belangrijke veranderingen tijdens de verslagperiode met betrekking tot
de organisatie van de onderneming en de bevoorradingsketen

Over Infrabel (verbintenissen)

/

102-11

Voorzorgsbeginsel

Over Infrabel (verbintenissen)

6

102-12

Externe initiatieven

Sign for my future
Belgian Alliance for climate action (BACA)
Charte Diversiteit van de Belgische Spoorwegen

39
39
29

102-13

Lidmaatschap aan organisaties

The Shift, Be.Face

/

Boodschap van de CEO

3

STRATEGIE
102-14

Verklaring/toelichting senior management

ETHIEK EN INTEGRITEIT
102-16

Waarden, principes en gedragscodes

Over Infrabel (waarden, verbintenissen)
MVO bij Infrabel
Diversiteit & Inclusie

5, 6
12-17
28-31

INDEX GRI
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BEHEER
102-18

Governance structuur

Over Infrabel (governancestructuur)

7
Rapport annuel aux
actionnaires 2020

BETROKKENHEID VAN DE STAKEHOLDERS
102-40

Lijst van de betrokken stakeholders

MVO bij Infrabel (stakeholders)

15

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomst

100%

/

102-42

Identificatie en selectie van de stakeholders

MVO bij Infrabel (stakeholders)

15

102-43

Aanpak voor de betrokkenheid van de stakeholders

MVO bij Infrabel (stakeholders)

15

102-44

Grote uitdagingen en bekommernissen

Over Infrabel (missie, visie)
MVO bij Infrabel (maatschappelijke uitdagingen, stakeholders, materialiteitsmatrix)

4
14, 15, 16

RAPPORTERINGSPRAKTIJK
102-45

Entiteiten opgenomen in de geconsolideerde financiële staten

Rapport annuel aux actionnaires 2020

Rapport annuel aux
actionnaires 2020

102-46

Beschrijving van het proces waarmee de inhoud van het verslag
wordt bepaald en toepassing van de principes omtrent rapportering

MVO bij Infrabel (maatschappelijke uitdagingen, stakeholders, materialiteitsmatrix)

14, 15, 16

102-47

Lijst van materiële aspecten

MVO bij Infrabel (stakeholders, materialiteitsmatrix)

15, 16

102-48

Herformulering van de informatie

Over dit verslag

73

102-49

Scopewijzigingen of afbakening ten opzichte van voorgaande
verslagperioden

Over dit verslag
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102-50

Verslagperiode

Over dit verslag
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102-51

Datum laatste verslag

Over dit verslag
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102-52

Rapporteringscyclus

Over dit verslag
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102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

Over dit verslag
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102-54

Conformiteit van het verslag aan de GRI-normen

Over dit verslag

73

102-55

GRI-index

GRI-index

71-72

102-56

Externe verificatie

Geen externe verificatie

/

GRI-INDEX

73

// GRI-INDEX: specifieke informatie
Relevante thema’s

GRI-categoriën

GRIindicatoren

Specifieke informatie en
managementaanpak

Hoofdstukken

Pagina’s

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

People - Veiligheid en welzijn van het personeel

20-23

Occupational Health and Safety

403-2
(version
2018)

KPI = Frequentiegraad van de
arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

23

Occupational Health and Safety

403-2
(version
2018)

KPI = Ernstgraad van de
arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

23

Approach to stakeholder engagement

102-43

KPI= Globale
tevredenheidsgraad
(nieuwe enquête in 2021)

Zich goed voelen op het werk

23

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

People - Evolutie van onze beroepen

24-27

Training & Education

404-3

KPI = Gemiddeld aantal
opleidingsdagen per
werknemer

Investeren in het talent van onze medewerkers

27

/

Infrabel
indicator

KPI = Aantal interne
bewegingen

Investeren in het talent van onze medewerkers

27

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

People - Diversiteit en Inclusie

28-31

Diversity and Equal Opportunity

405-1

KPI = Percentage vrouwen bij
Infrabel

Op weg naar gendergelijkheid

31

Diversity and Equal Opportunity

405-1

KPI = Aandeel vrouwen in een
leidinggevende functie

Op weg naar gendergelijkheid

31

General - Information employee

102-8b

KPI = Aandeel vrouwen en
mannen

Kerncijfers

11

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

People - Solidariteit

32-33

Local Community

413-1

KPI = Aantal uren
vrijwilligerswerk

PEOPLE
Veiligheid en welzijn van het
personeel

Beroepen (competenties,
aanwervingen)

Diversiteit en Inclusie

Solidariteit

33
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74

Relevante thema’s

GRI-categoriën

GRIindicatoren

Specifieke informatie en
managementaanpak

Hoofdstukken

Pagina’s

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

Planet - Klimaat

35-41

Energy consumption

302-1

KPI = Productie van
hernieuwbare energie

Verband tussen ons energieverbruik en onze
koolstofbalans

38

Reduction of energy consumption

302-4

KPI = Energieverbruik

Verband tussen ons energieverbruik en onze
koolstofbalans

38

Emissions - Direct (Scope 1) GHG emissions

305-1

KPI = Koolstofbalans (scope 1)

Koolstofbalans 2019

36

Emissions - Energy indirect (Scope 2) GHG
emissions

305-2

KPI = Koolstofbalans (scope 2)

Koolstofbalans 2019

36

Emissions - Reduction of GHG emissions

305-5

KPI = Duurzaam modaal
aandeel in de mobiliteit van het
personeel (nieuwe enquête in
2021)

Een ecomobiliteitscultuur ontwikkelen

41

/

Infrabel
indicator

KPI = Aantal km
geëlektrificeerde lijnen

Kerncijfers

11

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

Planet - Duurzamere werkplekken

42-46

Biodiversity

304-1

KPI in ontwikkeling. Zie ook
kwalitatieve KPI van Infrabel.

Biodiversiteit

46

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

Planet - Duurzamere werkplekken

47-48

Materials, Water, Effluents & waste

301, 303, 306

Lopende analyse. Zie ook KPI
Infrabel (evolutie ISO 14001
certificaties)

26 sites zijn ISO 14001 gecertificeerd

48

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

Planet - Beperken van geluids- en trillingshinder

49-51

/

Infrabel
indicator

KPI = Aantal km spoor dat is
uitgerust met railpads van de
nieuwe generatie

Strijd tegen geluidshinder

50

PLANET
Klimaat

Ecologischer spoorwegnet

Duurzamere werkplekken

Beperken van geluids-en
trillingshinder
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Relevante thema’s

GRI-categoriën

GRIindicatoren

Specifieke informatie en
managementaanpak

Hoofdstukken

Pagina’s

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

Prosperity - Safety first!

53-57

Customer Health and Safety

416-2 (avec
un code
volontaire)

KPI = Aantal en types
significante ongevallen

Algemene resultaten

57

/

Infrabel
indicator

KPI = Percentage van het
spoorwegnet
Uitgerust met ETCS of
gelijkwaardig

Preventie

54

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

Prosperity - Stiptheid

58-61

Customer Health and Safety

Infrabel
indicator

KPI = Stiptheid van het
reizigersverkeer

Stiptheid van het binnenlands reizigersverkeer

59

/

Infrabel
indicator

KPI = Stiptheid van het
goederenverkeer

Evolutie van de stiptheid van het goederenverkeer

60

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

Prosperity - De sleutelrol van het spoor in de “modal
shift”

62-65

/

Infrabel
indicator

KPI = Aantal vervoerde
tonkilometers

Kerncijfers

11

/

Infrabel
indicator

KPI = Aantal industriële
aansluitingen

Klanten

10

Material topic & boundaries, management
approach, evaluation management approach

103-1,
103-2, 103-3

Managementaanpak

Prosperity - Duurzaam en circulair aankopen

66-70

/

Infrabel
indicator

KPI = Verzameling ICT
materiaal

Een nieuw leven voor ons IT-materiaal - Type
verzameld materiaal

67

/

Infrabel
indicator

KPI = Verkoop van oude
spoorstaven en koper

Recycling Office - Enkele cijfers

68

/

Infrabel
indicator

KPI = Aantal collega’s opgeleid
op het vlak van duurzame
aankopen

Voorbeelden van de bijdrage van Infrabel

69

PROSPERITY
Exploitatieveiligheid

Stiptheid

Multimodaliteit en Modal Shift

Duurzame en circulaire
aankopen

INDEX GRI
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// Over dit verslag
Dit duurzaamheidsverslag bestrijkt de periode van 01/01/2019 tot en met 31/12/2020.
Dit document beschrijft de activiteiten van Infrabel in België, en niet die van zijn
dochterondernemingen. Het is het zevende duurzaamheidsverslag van Infrabel.
Dit verslag 2019-2020 is een kwalitatief verslag dat een niet-exhaustief overzicht biedt van
de projecten rond maatschappelijk verantwoord ondernemen die Infrabel in het kader van
duurzame ontwikkeling heeft gerealiseerd. Het besteedt ook aandacht aan de synergieën
tussen onze verbintenissen, onze projecten en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG’s) van de VN.

Wijzigingen sinds ons vorig duurzaamheidsverslag (versie 2017-2018):
• Benoeming van een nieuwe CEO
• Interne reorganisatie
• Bijwerking van ons MVO-aanpak en onze materialiteitsmatrix
Global Reporting Initiative (GRI)
Dit verslag is gebaseerd op en bevat informatie afkomstig uit de GRI-standaarden (Coreversie). Het werd niet extern doorgelicht. Zie de GRI-tabel op blz. 72-76
Bijkomende documenten met betrekking tot de activiteiten van Infrabel in 2019-2020:
• Verslag aan de aandeelhouders 2019 en 2020
• Veiligheidsverslag 2019 en 2020
• Stiptheidsrapport 2019 en 2020 (Dashboard - Stiptheid — Infrabel - Open Data)
Contactpersonen:
Corine Athas, CSR-adviseur (corine.athas@infrabel.be)
Clarisse Poncelet, CSR-adviseur (clarisse.poncelet@infrabel.be)
Publicatiegegevens:
Infrabel
NV van publiek recht
Maatschappelijke zetel:
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel
Verantwoordelijke uitgever: Lucia Van Laer
Coördinatie van het project & redactie: Corine Athas en Clarisse Poncelet
Advies: CAP conseil
Lay-out: mpointproduction
Foto’s: Benjamin Brolet Photography
Publicatie: december 2021
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