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Duurzaamheidsverslag
2016



Voorwoord
 

Het lijkt misschien niet eenvoudig om de principes van 
duurzame ontwikkeling in onze activiteiten te inte-
greren, maar onmogelijk is het zeker niet. Belangrijk 

is dat we niet op de zaken vooruitlopen. We moeten staps-
gewijs te werk te gaan, en daarbij de goede werking van de 
onderneming en de sector verzekeren en rekening houden 
met de verwachtingen van de stakeholders.

De veiligheid is en blijft onze absolute prioriteit. Maar we 
mogen ook de ecologische en economische belangen niet 
uit het oog verliezen. Daarom ontwikkelen we een globale 
CSR-strategie die gestoeld is op ethiek en transparantie, 
waarbij we trachten de drie pijlers van duurzame ontwikke-
ling in onze activiteiten te integreren.

Onze CSR-strategie ligt niet vast. Integendeel, ze blijft verder 
evolueren en nieuwe initiatieven voortbrengen.

In 2016 besteedden we bijzondere aandacht 
aan het thema diversiteit en richtten we 
hierrond een transversale werkgroep op. 
Infrabel moet diversiteit nu meer dan 
ooit zien als een motor voor verande-
ring, als een kans om de duurzame 
mobiliteit verder te ontwikkelen 
op basis van fundamentele waar-
den zoals verdraagzaamheid en 
respect. Wij allemaal kunnen ons 
steentje bijdragen aan duurzame 
ontwikkeling en de toekomstige 
generaties hierin ondersteunen.

Luc Lallemand
Chief Executive Officer
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DUURZAME ONTWIKKELING BIJ 
INFRABEL

Duurzame ontwikkeling is nu meer dan ooit een enorme 
uitdaging voor de toekomstige generaties. We stellen alles 
in het werk om de mobiliteit te verbeteren en het hoogste 
niveau van spoorveiligheid te verzekeren. Vanuit die optiek 

ontwikkelen we een CSR-strategie waarbij we onze activiteiten 
afstemmen op de pijlers van duurzame ontwikkeling (People, 
Planet, Prosperity). In het kader van onze strategische prioriteit 
«Op een lijn met de samenleving» zetten we heel wat projecten 
rond duurzame ontwikkeling en CSR op touw.

VOOR MEER
DUURZAME
MOBILITEIT

Welzijn, Diversiteit,
Open Bedrijvendag

PEOPLE INTERNAL

PEOPLE 
EXTERNAL 

Veiligheid, Stiptheid,  
Crisisbeheer, 

Buurtbewoners

PROSPERITY
Job days, BERT, 

Duurzame aankopen

PLANET
Energie, Geluidshinder,  

Milieubeheer, 
Biodiversiteit 

SOLIDARITY
Speelgoedinzameling, 

Vrijwilligerswerk, 
Bloedinzamelactie



SLEUTELMOMENTEN BINNEN 
ONS CSR-BELEID

2012

2013

2014

2015

2016Milieuadvies met het oog op
het nieuwe milieubeleidsplan

Formalisering van de CSR-strategie 
met 12 maatschappelijke 
engagementen

Interne materialiteitsanalyse 
(volgens ISO 26000)

Publicatie van ons 1e duurzaamheidsverslag

Oprichting van het netwerk van 
CSR-ambassadeurs
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DE BETROKKENHEID VAN 
ONZE STAKEHOLDERS

In 2016 werkten we, samen met een aantal stakeholders, 
onze proactieve samenwerkingsaanpak verder uit.

    Klanten

Wij stellen onze klanten een Key Account (uniek contactpunt) ter 
beschikking om dagelijks overleg te plegen. In het kader daarvan 
ontwikkelden we een werkmethode die ze, in geval van proble-
men, kunnen volgen om ondersteuning en advies te vragen op 
verschillende niveaus:

Bovendien organiseren we regelmatig werkvergaderingen rond 
bepaalde belangrijke thema’s, zoals veiligheid. In 2016 orga-
niseerden we en/of namen we deel aan 17 overlegplatforms met  
onder andere DVIS, de spoorwegondernemingen en de bevoeg-
de overheden.

Daarnaast hielden we een enquête bij de spoorwegonderne-
mingen om na te gaan via welke projecten ze hun CSR-beleid 
concreet gestalte geven. De resultaten daarvan worden 
momenteel geanalyseerd.

LEVEL 0
 

Dagelijks 
contact

Key Account

LEVEL 1
 

Regular 
Account 
Meeting 

 
Manager  
– Head of

LEVEL 2
 

Director 
Account 
Meeting  

Director

LEVEL 3
 

Top 
Account 
Meeting  

CEO

ONZE DOELSTELLINGEN: 
De spoorveiligheid verbeteren, ervaringen 

uitwisselen en gemeenschappelijke
projecten uitwerken.
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    Reizigersverenigingen

We organiseerden 3 rondetafelgesprekken met reizigersvere-
nigingen over de veiligheid en stiptheid en de vernieuwing van 
kunstwerken. Daarnaast hielden we een tevredenheidsenquête 
om te peilen naar hun verwachtingen. De resultaten daarvan 
worden momenteel geanalyseerd.

           Buurtbewoners 

We organiseerden 17 informatiesessies en infomarkten over onze 
belangrijkste bouwprojecten. Daarnaast werden de buurtbewo-
ners vele malen uitgenodigd om onze werven te bezoeken en/of
inwijdingen bij te wonen. We hielden ook een tevreden-
heidsenquête over de samenwerking met Infrabel (communi-
catie, beschikbaarheid, transparantie, nieuwe verwachtingen). 
De resultaten daarvan worden momenteel geanalyseerd.

ONZE DOELSTELLINGEN:
De transparantie verzekeren en onze 

activiteiten afstemmen op de behoeften
van de klanten van onze klanten.

ONZE DOELSTELLINGEN: 
De buurtbewoners zo goed mogelijk 
blijven informeren en peilen naar hun

verwachtingen.



    Milieuverenigingen

We pleegden intern overleg met de verschillende diensten 
en competentieniveaus (milieu- en energiedeskundigen, preven-
tieadviseurs, CSR-ambassadeurs, Managers, ...) om onze strategie 
inzake milieurisico’s bij te sturen. Op basis daarvan organiseer-
den we exern overleg met verschillende milieuorganisaties om de 
interne resultaten af te toetsen aan hun visie en verwachtingen.

   Personeel

We zetten 18 focusgroepen rond de bedrijfscultuur op. Niet 
minder dan 215 medewerkers kregen de kans om hun visie 
over verschillende thema’s naar voren brengen. We organiseer-
den hierover ook een grootschalige tevredenheidsenquête bij 
alle werknemers. De resultaten daarvan worden momenteel 
geanalyseerd.

ONZE DOELSTELLINGEN: 
Een nieuw milieubeleidsplan uitwerken 

en samenwerkingsverbanden met
verschillende milieuorganisaties oprichten.

ONZE DOELSTELLINGEN: 
De bottom-up-communicatie verbeteren, 

meer overlegruimte creëren en de
verbeterpunten op het vlak van het welzijn 

van de werknemers in kaart brengen.
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         SEA RAIL

De 4e SeaRail-conferentie 
vond plaats in de haven 
van Antwerpen. De confe-

rentie telde bijna 250 vertegen-
woordigers van spoorwegonder-
nemingen, logistieke bedrijven, 
multimodale platformen, havens, 
de academische wereld maar 
ook federale en gewestelijke 
overheden.

ONZE DOELSTELLINGEN :
Onze stakeholders eenplat-
form aanreiken om constructief 
overleg te plegen over multimo-
daal goederenvervoer en in het 
bijzonder goederenvervoer via 
het spoor.
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ONZE VERWEZENLIJKINGEN
PEOPLE - PLANET - PROSPERITY - SOLIDARITY

IN 2016
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VEILIGHEID 
VOOR ALLES

Sensibilisering over de spoorveiligheid

Een van de manieren om de spoorveiligheid te verzekeren is aan 
preventie doen en grootschalige sensibiliseringsacties organi-
seren. Vanuit die optiek hebben we, onder andere, de volgende 
campagne gelanceerd:

Je leven is een omweg waard

Het gebeurt steeds vaker dat mensen in de sporen lopen 
terwijl dat eigenlijk verboden is. Daarom lanceerde Infrabel 
in 2016 samen met Securail, NMBS en de politie, een nieuwe 
sensibiliseringscampagne.

Uit een studie begin 2016 blijkt dat het vooral mannen tussen 
18 en 34 jaar zijn die zich roekeloos gedragen langs de sporen. 
In de meeste gevallen trachten ze via het spoor een kortere weg 
te nemen (46%). Elke dag riskeren tientallen personen hun leven 
om vijf minuten tijd te winnen.

Met deze campagne willen we de mensen doen inzien dat ze 
door het spoorwegdomein te betreden een groot risico lopen en 
dat hun leven een omweg waard is.

JE LEVEN IS EEN OMWEG WAARD
www.loopnoitopdespooren.be
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Met een autowrak naar alle uithoeken van het land

Dagelijks negeren tientallen automobilisten en zwakke wegge-
bruikers de rode lichten en gesloten slagbomen aan overwegen. 
In 2016 tekenden we maar liefst 391 incidenten op aan overwe-
gen, waaronder 45 ongevallen. De gevolgen zijn vaak dramatisch.

In december 2016 gebruikte Infrabel een autowrak om voor-
bijgangers, jong en oud, met de neus op de feiten te drukken. 
De campagne was bedoeld om de weggebruikers eraan te 
herinneren dat de verkeersregels aan overwegen dienen te 
worden nageleefd en dat overtredingen zware gevolgen kun-
nen hebben. Om de bevolking hiervan bewust te maken, streek 
Infrabel overal in het land neer, met een autowrak dat door 
een trein aan een overweg was aangereden. Het wrak werd op 
verschillende plaatsen in Vlaanderen en Wallonië opgesteld, 
namelijk bij drukke overwegen, in de buurt van een station of op 
een marktplaats. We deelden flyers uit met tips voor voorbijgan-
gers en weggebruikers om een gevaarlijke overweg veilig over te 
steken. Wie de verkeersregels aan een overweg naleefde, kreeg 
als beloning een USB-stick in de vorm van een Sint-Andrieskruis.

/ 12 // 12 /



/ 13 /

Communicatie aan buurtbewoners

Sinds 2006 is de Cel Info Buurtbewoners een contactpunt 
om buurtbewoners van bouwprojecten en spoorwerven te infor-
meren over eventuele hinder (werven, geluidshinder ...). De focus 
ligt op de veiligheid.

In 2016 organiseerde de cel Buurtbewoners onder andere 17 
infosessies en vragenmarkten, verspreidde ze 433 infoberichten 
en behandelde ze 6438 vragen, klachten en aanvragen.

Om de communicatie met de buurtbewoners te bevorderen en 
hen nauwer te betrekken bij de spoorprojecten, nodigt de cel 
de buurtbewoners regelmatig uit om de werken van dichtbij te 
bekijken of de plechtige ingebruikname van kunstwerken bij te 
wonen. Bijvoorbeeld:

Denderleeuw

In juni 2016 hielden we samen met een 80-tal leerlingen van 
enkele gemeentescholen in Welle en een tiental buurtbewoners 
een nieuwe houten fietsers- en voetgangersbrug in Denderleeuw, 
op de lijn Gent-Brussel (L50), boven de doopvont.

Deze nieuwe brug, die een overweg in het natuurdomein 
Wellemeersen vervangt, moet de veiligheid en de stiptheid van 
de treinen verbeteren.
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Moresnet 

In september 2016 vierden we de 
100e verjaardag van het viaduct 
van Moresnet. Meer dan 1.200 
gelukkigen kregen de kans om 
een klim te wagen op het langste 
viaduct van het land.

Infrabel onderbrak speciaal hier-
voor het treinverkeer en zorgde 
er samen met de gemeentebes-
turen voor dat de veiligheid 
verzekerd was. Het was een 
unieke gebeurtenis! De festi-
viteiten trokken veel kijklustigen. 
Voor de inwoners van dit kleine 
lieflijke dorp was dit een mooi 
eerbetoon aan de viaduct.
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Levensechte crisisoefeningen

Sinds enkele jaren voeren we oefeningen uit met gesimuleerde 
incidenten om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op een 
eventuele crisis. 

Schuman-Josafattunnel 

In februari 2016 organiseerden we samen met de Hoge Ambte-
naar bevoegd voor de Brusselse agglomeratie, Beliris, Brussel- 
Mobiliteit, MIVB, NMBS en TUC Rail een levensechte crisisoefening 
in het station Brussel-Schuman en in de Schuman-Josafattunnel.

Om de vereiste homologering te verkrijgen voor de indienststel-
ling van de tunnel, diende de veiligheid vooraf te worden getest. 
Aan deze levensechte crisisoefening deden een 300-tal personen 
mee, waaronder 150 figuranten, 100 hulpverleners en 50 mensen 
van de spoorwegpolitie, lokale politie, het Rode Kruis en een team 
psychologen. Zij zorgden voor de nodige omkadering. 

Het scenario was als volgt: een reiziger merkt rook op en waar-
schuwt het treinpersoneel. De treinbestuurder voert een noodrem-
ming uit, het controlecentrum krijgt daarop een noodmelding. 
Er is een brand uitgebroken op de trein. Een brandweerteam gaat 
op zoek naar de oorsprong van de brand en gaat na of er slach-
toffers zijn, een tweede team voert het bluswerk uit en een derde 
team staat in voor de evacuatie.
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ONS PERSONEEL, 
ONZE TROTS

Onze medewerkers geven het beste van zichzelf om da-
gelijks 800.000 reizigers op ons spoornetwerk te laten 
reizen. Ze moeten de veiligheid en stiptheid van het ver-

keer te allen tijde verzekeren, waardoor hun werk moeilijk, slopend 
en stresserend kan zijn. Het spreekt dus voor zich dat wij er alles 
aan doen om onze personeelsleden optimale werkomstandighe-
den te bieden en hun waardevolle werk in de verf te zetten.

Feelgood@Infrabel

In 2016 hielden we onder de medewerkers een grote enquête 
(Feelgood@Infrabel) om te peilen naar hun tevredenheid op het 
werk en psychosociale welzijn. Ongeveer de helft van de per-
soneelsleden vulde de vragenlijst in. De globale resultaten zijn 
goed maar een aantal punten zijn voor verbetering vatbaar.

Er worden in 2017 sessies met de directors gepland om de resul-
taten van hun respectieve diensten voor te leggen, de bijhorende 
analyses te bespreken en eventuele actiepunten vast te leggen.
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Veiligheidsboekje

De inhoud van het veiligheidsboekje, waarvan de laatste versie 
dateert van 2011, werd aangepast aan de inmiddels gewijzigde 
wetgeving en verduidelijkt. Het bevat opnieuw een hoofdstuk 
over de belangrijkste veiligheidsrisico’s en in het bijzonder de 
spoorrisico’s. De praktische aspecten ervan komen aan bod 
tijdens de veiligheidsconferenties, permanente opleidingen of 
werkinstructies.

Het veiligheidsboekje is opgebouwd rond de 7 volgende 
domeinen:

• Veiligheid op het werk
• Gezondheid
• Psychosociale aspecten
• Ergonomie
• Hygiëne op het werk 
• Werkplek 
• Milieu

VEILIGHEIDSBOEKJE
JE WELZIJN OP HET WERK, VAN A TOT Z
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Diversiteit

Infrabel ziet de diversiteit onder zijn medewerkers als een 
verrijking. In 2016 wilden we een krachtig signaal geven dat we de 
gelijkheid van kansen en diversiteit ondersteunen en aanmoedi-
gen. Elke collega moet zichzelf kunnen zijn en de kans krijgen bij 
te dragen tot de doelstellingen inzake duurzame mobiliteit.

Daarom stelden we een stuurcomité samen om de fundamenten 
van ons diversiteitsbeleid te leggen. Het richtte, onder andere, 
vier werkgroepen rond de volgende thema’s op:

• Gendergelijkheid
• Multiculturaliteit
• Personen met een beperking
• LGBT

Ongeveer 30 medewerkers hebben zich op vrijwillige basis 
kandidaat gesteld om binnen die werkgroepen gestalte te geven 
aan ons toekomstig diversiteitsbeleid. 
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Open Bedrijvendag

Zoals elk jaar op Open Bedrijvendag, stelde Infrabel zijn sites 
open voor het grote publiek. De bezoekers konden niet alleen 
kennismaken met onze beroepen, maar ook vragen stellen aan 
onze medewerkers die maar al te graag hun passie voor hun job 
met hen wilden delen.

In 2016 stond de Open Bedrijvendag in het teken van de cam-
pagne «Weg met clichés!». Wij hebben immers te kampen met 
heel wat vooroordelen : « cheminots, die weten niet wat hard 
werken is», « die spoormannen staan altijd te babbelen...», 
«ze zijn vaker in verlof dan dat ze aan het werk zijn...», «Bijna 
alleen maar mannen ouder dan 50 jaar...».

Open Bedrijvendag was dus voor ons een kans om die mythes 
overboord te gooien en het grote publiek met demonstraties en 
geleide bezoeken te laten kennismaken met onze activiteiten. 
Het was ook het ideale moment voor de bezoekers om onze 
medewerkers vragen te stellen over de carrièremogelijkheden bij 
Infrabel.

/ 19 /



/ 20 /

V.
U

. B
en

oî
t 

G
ils

on
   

 In
fr

ab
el

 -
 M

. B
ro

od
th

ae
rs

pl
ei

n 
2 

- 
10

60
 B

ru
ss

el
 //

 w
w

w
.in

fr
ab

el
.b

e 
//

 fo
to

: B
en

ja
m

in
 B

ro
le

t

WEG  
met clichés! 

INFRABEL OPENT HAAR DEUREN OP 2 OKTOBER TUSSEN 10 U EN 17 U
Seinhuizen en Logistieke Centra Infrastructuur:
Antwerpen-Berchem, Kortrijk, Dendermonde, Ottignies, La Louvière, Angleur

Oordeel zelf op 2 oktober!

www.infrabel.be/openbedrijvendag
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EEN GRENZELOZE 
PASSIE VOOR 
HET MILIEU

De milieuadviseurs van Infrabel breidden in 2016 hun milieuacties 
uit en zetten een aantal projecten op touw die tonen dat zelfs 
kleine acties een positieve impact kunnen hebben op het milieu.

Energieverbruik

Wat het energieverbruik betreft, staat Infrabel voor een grote 
uitdaging. Infrabel moedigt waar mogelijk het gebruik van her-
nieuwbare energie aan, bijvoorbeeld door het plaatsen van 
zonnepanelen op gebouwen. Ondertussen hebben meest van 
onze nieuwe gebouwen zonnepanelen.

Energieverbruik 2016

Mazout et gasoil pour
chauffer les bâtiments 

Mazout en stookolie
voor de verwarming

van gebouwen

Electricité pour bâtiments
et installations 

Elektriciteit voor
gebouwen en

installaties

110.937 GJpr

110.937 GJpr

1.348.264 GJpr

1.348.264 GJpr
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Greensky valt in de prijzen!

In juni 2016 wonnen Infrabel en ENGIE Electrabel namens Greensky 
de prestigieuze Public Sustainable Development Award voor het 
windmolenpark langs de hogesnelheidslijn « Leuven-Luik».

De prijs is een mooie bekroning van dit project dat, dankzij de 
aansluiting van het windmolenpark op het spoornet, dagelijks 
170 treinen op groene stroom laat rijden («zeiltreinen»). Een uniek 
en duurzaam project dat het gebruik van hernieuwbare energie  
stimuleert.

Productie van hernieuwbare energie 2016
 

Productie van
zonne-energie

Productie van
windenergie

4,08 GWh 18,19 GWh
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Continue verbetering van het milieubeheer van 
de sites

Sinds een aantal jaar werken heel wat medewerkers nauw samen 
om het milieubeheer van de sites efficiënter te organiseren. Sinds 
2013 zijn het aantal sites met een ISO 14001-certificering toege-
nomen (of is hun certificering verlengd), omdat ze voldoen aan 
de milieuvereisten die door de internationale organisatie voor 
normalisatie (ISO) worden opgelegd.

In 2016 waren 12 LCI’s (Ans, Jemelle, Arlon, Ronet, Denderleeuw, 
Antwerpen-Noord, Kortrijk, Muizen, Brugge, Hasselt, Gent-Zee-
haven, Klein-Eiland) en een werkplaats (Bascoup) ISO14001-  
gecertificeerd.
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BIODIVERSITEIT

We stellen alles in het werk om 
het ecosysteem langs de spoor-
lijnen te beschermen. In 2015 
lanceerden we een oproep aan 
alle medewerkers voor ideeën 
om de biodiversiteit te verbete-
ren. We kregen heel wat interes-
sante voorstellen in de bus die 
we grondig hebben bestudeerd 
in 2016. Ondertussen hebben 
we nauwe contacten met de  
natuurverenigingen Natuurpunt 
en Natagora om onze bermen 
ecologischer te beheren en de 
biodiversiteit te beschermen.
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Ecomobiliteit

De cel Mobiliteit ging in 2016 op hetzelfde elan verder om 
hetgebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen bij woon- 
werkverplaatsingen en beroepsmatige verplaatsingen onder de 
medewerkers aan te moedigen.

Fiets

Een van onze gebouwen in Brussel heeft een nieuwe fietsens-
talplaats. Onze hoofdzetel werd trouwens geselecteerd om deel 
te nemen aan Bike Project. Het is de bedoeling om het project 
dat in 2016 tot stand kwam, concreet uit te voeren in juni 2017.

Carpooling

Infrabel is er zich van bewust dat personeelsleden voor sommige 
verplaatsingen een auto nodig hebben. We moedigen hen aan 
om in de mate van het mogelijke aan carpooling te doen. Vanuit 
die optiek richtten we in 2016 een samenwerkingsverband met 
Carpool.be op. Daarnaast hebben we ook een partnerschap met 
Cambio om autodelen te stimuleren.

Week van de mobiliteit

We moedigen ons personeel aan om zo ecologisch mogelijk te 
rijden. Geen beter moment dan de week van de mobiliteit om 
de daad bij het woord te voegen! Elke dag in 2016 lieten we een 
manager aan het woord om zijn «zachte» vervoermiddel aan ons 
voor te stellen. Niet alleen de fiets en de elektrische auto kwamen 
aan bod, maar ook autodelen en uiteraard ... de trein! Dit werd 
telkens gefilmd en via Infrabel TV verspreid.
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DUURZAME 
SOCIO-ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING

Verantwoorde aankopen

Als overheidsbedrijf zijn we onderworpen aan de wet inzake 
overheidsopdrachten. We achten het dan ook onze plicht om 
in onze overheidsopdrachten naar meer duurzaamheid te 
streven. Speciaal daarvoor organiseren we intern opleidingen 
en sensibiliseringsacties. Daarnaast besteden we waar mogelijk 
en conform de wet inzake overheidsopdrachten aandacht aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en moedigen we de 
inschrijvers aan duurzaam te ondernemen.

Aantal personen die een opleiding over 
duurzame aankopen kregen

/ 26 /
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in 2014 in 2015 in 2016

22

22 37 102

37
2015

NOMBRE DE PERSONNES FORMÉES AUX ACHATS DURABLES 

P RO S P E R I T Y
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Socioprofessionele integratie

We besteden grote aandacht aan socioprofessionele integratie 
en de socio-economische ontwikkeling van ons land. We zijn 
bovendien elk jaar op zoek naar heel wat nieuwe collega’s, en 
meer bepaald technische profielen. 

In 2016 organiseerden we samen met HR Rail 8 Job Days in 
Brussel, Gent, Kortrijk en Antwerpen. De bedoeling was om de 
bezoekers te laten kennismaken met onze knelpuntberoepen, 
hen warm te maken voor een job bij Infrabel en gemotiveerde 
kandidaten een job aan te bieden.

Deze Job Days verliepen volgens het aanwerving-in-één-dag-
principe. De hele dag doorlopen kandidaten de verschillende 
stappen van een selectieprocedure (ze krijgen uitleg over de  
verschillende beroepen en er zijn terreinbezoeken, schriftelijke 
tests en een persoonlijk gesprek voorzien). Op het einde 
van de dag hebben de deelnemers die geslaagd zijn voor de 
verschillende testen, een aanwervingsbelofte op zak.

/ 27 /



/ 28 /

BERT-wedstrijd

Zoals elk jaar deden Infrabel en HR Rail een oproep aan 
leerlingen van het secundair technisch onderwijs om een oplos-
sing uit te werken voor een technisch probleem waarmee techni-
ci te maken krijgen op het terrein. De bedoeling van de wedstrijd 
is om in deze technische denkoefening theorie te linken aan de 
praktijk en de leerlingen warm te maken voor een loopbaan bij 
de spoorwegen.

Bij de 5e editie van de technische wedstrijd « BERT » (Belgian 
Railways Competition for Technicians) in 2016 ging de prijs naar 
3 leerlingen van het Institut Technique van Namen.

Hun monitoringsysteem voor wissels was het meest innova-
tieve ontwerp onder de 13 inzendingen. Het toestel bestaat uit 
een uiterst compacte doos (10cmx10cm) waarmee men van op 
een afstand (via pc, smartphone of een kast) problemen op een 
wissel kan detecteren. De bedoeling is om op termijn het toestel 
op het spoornetwerk te gebruiken.
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Dream Day

In 2016 deed Infrabel voor de eerste keer mee aan Dream, een 
initiatief van Step2you, dat bedoeld is om leerlingen van de derde 
graad van het secundair onderwijs warm te maken voor het 
ondernemerschap. Het bedrijf organiseert ontmoetingen met 
professionals die hun passie voor hun job met jongeren willen 
delen.

Leerlingen van 7 scholen gingen in gesprek met een aantal van 
onze medewerkers en onze CEO Luc Lallemand. Zij praatten over 
onze activiteiten, waarden, onze gedrevenheid... en niet het minst 
over onze trots om bij de spoorwegen te werken.
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SOCIAAL 
ENGAGEMENT

Close the gap

In 2016 richtten we een samenwerkingsverband op met Close 
the Gap. De bedoeling van deze samenwerkingsovereenkomst 
is om verouderd maar bruikbaar IT-materiaal aan de organisatie 
te schenken. Het materiaal dat door een partner van Close the 
Gap wordt nagezien en gebruiksklaar wordt gemaakt, krijgt een 
tweede leven in Afrika.

We willen hiermee de digitale kloof in ontwikkelingslanden helpen 
dichten. Het initiatief sluit trouwens aan bij het partnerschap dat 
we eerder aangingen met Oxfam België.

Photo : Griet Hendrickx, Close the Gap
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De centers

De Engelselei in Borgerhout ligt vlak naast het ringspoor en 
is al jarenlang een vergeten straat. AG VESPA, het autonoom 
overheidsbedrijf voor Antwerpse Stadsontwikkeling, wil daar 
verandering in brengen. In dit bijzonder dichtbevolkte gebied 
is de vraag naar ruimte voor maatschappelijke initiatieven zeer 
groot.

In 2016 stapte Infrabel mee in het testproject van AG Vespa 
en opende de onbenutte ruimte onder de zogenaamde 
«centers» (de 19e eeuwse bogen onder het ringspoor) om er evene-
menten in te organiseren, ateliers in te richten, kleine horecazaken 
in te openen enz. In een eerste testfase worden er 5 kijkcen-
ters opengesteld. Op termijn zouden er 53 centers worden 
opengesteld.

/ 31 /



/ 32 /

Bloedinzamelacties

In 2016 organiseerden we 2 bloedinzamelacties, in samenwer-
king met het Belgische Rode Kruis (www.donneurdesang.be). 
De acties leverden in het totaal 94 bloedzakken op, dat komt 
neer op ongeveer 47 liter bloed (+/- 500 ml per donor). In 30 
minuten tijd kan je 3 levens redden! 70% van de bevolking heeft 
ooit in zijn leven bloed nodig, maar slechts 3% geeft bloed.

Wij hebben eveneens deelgenomen aan de campagne #Missing 
Type. De laatste tien jaar is het aantal bloedgevers met praktisch 
30 % gedaald. Daarom hebben de bloedbanken beslist om een 
internationale campagne te lanceren in 21 landen om de inwoners 
bewust te maken van hun bloedgroep. In de hele wereld verd-
wenen de letters A, B en O gedurende een week uit logo’s van 
sociale media, kranten en bekende gebouwen… net zoals uit ons 
logo!

Inzameling van speelgoed en warme kleding

Voor het 4e jaar op rij organiseerde Infrabel, samen met Be.face, 
een grote kleding- en speelgoedinzamelactie voor de minderbe-
deelden. De giften gaan naar lokale verenigingen die gevestigd 
zijn in de buurt van de Infrabel-gebouwen.

Elk jaar nemen het aantal deelnemers en giften toe. Dat was ook 
het geval voor 2016, want we haalden maar liefst 174 dozen kle-
ding en speelgoed op (tegenover 136 in 2015)! De giften werden 
verdeeld onder de volgende vzw’s: CEMôme, Resto du Coeur, 
l’Ilot, Résidence Rolland, Kangourou, UPN Tertre KRAS Gent, SIVI 
en Filet Divers.

/ 32 /



/ 33 /

RESPONSIBLE 
PURCHASING

ENVIRONMENT

DIVERSITY

CSR

AMBASSADORS

TEAM

MOBILITYPASSION

ETHICS

ENKELE VAN ONZE MENSEN 
DIE INSTAAN VOOR VERANDERING



/ 34 /

RAPPORTERINGSPROFIEL
Dit duurzaamheidsverslag betreft de periode 1/01/2016 tot 
31/12/2016. Het behandelt de activiteiten van Infrabel in België, 
en niet die van zijn dochterondernemingen. Dit is het vijfde duur-
zaamheidsverslag van Infrabel (publicatie op jaarbasis). Dit vers-
lag 2016 is een kwalitatief verslag dat een niet-exhaustief over-
zicht biedt van de projecten rond maatschappelijk verantwoord 
ondernemen die Infrabel in het kader van duurzame ontwikkeling 
heeft gerealiseerd.

Ten opzichte van het verslag 2015 (dat in augustus 2016 werd 
gepubliceerd) is de structuur dezelfde gebleven. De visie van In-
frabel inzake duurzame ontwikkeling en de CSR-strategie in het 
kader van zijn strategische prioriteit «Op een lijn met de samen-
leving » komen opnieuw aan bod. Deze prioriteit steunt op de 
pijlers van duurzame ontwikkeling (people-planet-prosperity) en 
omvat 12 maatschappelijke engagementen.

De selectie van onderwerpen die voorgesteld worden in dit 
rapport is gebaseerd op:
•  de uitwisselingen met onze verschillende categorieën van  
 Stakeholders (medewerkers, directe klanten, indirecte klanten,  
 overheden, zakenpartners, filialen, lokale gemeenschappen en  
 milieuverenigingen, mobiliteitspartners);
• en de voornaamste realisaties gelinkt aan onze maatschapp- 
 lijke engagementen. 

Aanvullende documenten

Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende 
documenten op onze website:

• Jaarverslag en -rekening 2016
• Geconsolideerd jaarverslag en geconsolideerde  

jaarrekening 2016
• Veiligheidsverslag 2016
• Facts & figures 2016
• Brochure «Op één lijn met de samenleving»

Global Reporting Initiative (GRI)

Dit duurzaamheidsverslag bevat gegevens afkomstig van de 
GRI-richtlijnen inzake de rapportering over duurzame ontwikke-
ling (versie « kerncriteria ») en werd niet onderworpen aan een 
externe controle.

Zie opvolgingstabel op pagina 35.
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TABEL GRI  
(General Standards Disclosures)

Strategie en analyse page

G4-1 Voorwoord 02

Organisatieprofiel page
G4-3 Over Infrabel - Algemeen 37
G4-4 Over Infrabel - Algemeen 37
G4-5 Over Infrabel - Algemeen 37
G4-6 Over Infrabel - Algemeen 37
G4-7 Over Infrabel - Algemeen 37
G4-8 Over Infrabel - Algemeen 37

G4-9

Over Infrabel - Algemeen
Jaarverslag en -rekening 2016
Geconsolideerd jaarverslag en geconsolideerde 
jaarrekening 2016
Veiligheidsverslag 2016
https://www.infrabel.be/nl/actualiteit/publicaties

37

G4-10

Jaarverslag en -rekening 2016
Geconsolideerd jaarverslag en geconsolideerde 
jaarrekening 2016
https://www.infrabel.be/nl/actualiteit/publicaties

G4-11 Sociale dialoog 38

G4-12 Gegevens niet volledig

G4-13 Niet van toepassing

G4-14 Voorzorgsbeginsel 39

G4-15 Ondertekening van charters, principes of 
andere initiatieven rond duurzame ontwikkeling 40

G4-16 Lidmaatschap 40

Materialiteit page

G4-17

Rapporteringsprofiel 
Jaarverslag en -rekening 2016 
Geconsolideerd jaarverslag en geconsolideerde 
jaarrekening 2016
https://www.infrabel.be/nl/actualiteit/publicaties

34

G4-18

Duurzame ontwikkeling bij Infrabel
Sleutelmomenten binnen ons CSR-beleid
De betrokkenheid van onze stakeholders
Rapporteringsprofiel

04
05
06
34
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Materialiteit (vervolg) page

G4-19 Duurzame ontwikkeling bij Infrabel
Rapporteringsprofiel

04
34

G4-20 Rapporteringsprofiel 34

G4-22 Niet van toepassing

G4-23 Niet van toepassing

Stakeholders page
G4-24 De betrokkenheid van onze stakeholders 06
G4-25 De betrokkenheid van onze stakeholders 06
G4-26 De betrokkenheid van onze stakeholders 06
G4-27 De betrokkenheid van onze stakeholders 06

Rapporteringsprofiel page
G4-28 Rapporteringsprofiel 34
G4-29 Rapporteringsprofiel 34
G4-30 Rapporteringsprofiel 34
G4-31 Contact 41

G4-32 Rapporteringsprofiel
Tabel GRI

34
35

G4-33 Rapporteringsprofiel
Tabel GRI

34
35

Governance page

G4-34

Jaarverslag en - rekening 2016
Geconsolideerd jaarverslag en
geconsolideerde jaarrekening 2016
https://www.infrabel.be/nl/actualiteit/publicaties

Ethiek en integriteit page

G4-56 Voorwoord
Ethiek en integriteit

02
39
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OVER INFRABEL
 

Algemeen

Infrabel is een naamloze vennootschap van publiek recht die 
enkel actief is in België en waarvan de maatschappelijke zetel 
gevestigd is in 1060 Brussel, Marcel Broodhaersplein 2. De be-
langrijkste klanten van Infrabel, de beheerder van de Belgische 
spoorweginfrastructuur, zijn de spoorwegondernemingen die 
instaan voor het reizigers- en goederenvervoer in België, alsook 
de ondernemingen die een aansluiting hebben op het netwerk. 
Eind 2016 telde Infrabel 10.935 werknemers en drie grote doch-
terondernemingen: HR Rail, TUC RAIL en CCB.

Meer informatie over de producten en diensten van Infrabel is 
beschikbaar op de corporate site van Infrabel (www.infrabel.be).
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Sociale dialoog

HR Rail is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van 
de sociale dialoog op het niveau van de Belgische spoorwegen 
en is onderworpen aan de wet van 23 juli 1926 betreffende de 
NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen.

Om de opdrachten met betrekking tot de personeelszaken tot 
een goed einde te brengen, zijn er organen van sociale dialoog 
op 2 niveaus: op het niveau van de Belgische Spoorwegen en 
op het niveau van elk bedrijf, zowel voor kwesties van algemene 
aard die het personeel aanbelangen als voor welzijn op het werk.

• De Nationale Paritaire Commissie is het hoogste orgaan voor  
 sociale dialoog voor het voltallige personeel, die de eenheid  
 van de sociale dialoog en van het statuut van het personeel  
 bewaart. De Commissie behandelt hoofdzakelijk sociale 
 kwesties.

• Het Sturingscomité is de plaats van ontmoeting tussen de 
 directie van de vennootschappen en de leiding van de 
 syndicale organisaties. Op de agenda staan punctuele 
 problemen, zoals de opvolging van de hervorming.

• De Nationale Commissie voor Preventie en Bescherming op  
 het Werk (PBW) heeft een raadgevende rol voorwelzijnskwes- 
 ties die meer dan een vennootschap aanbelangen. 

• De Gewestelijke Paritaire Commissies (regionaal) zijn bevoegd  
 voor specifieke en concrete plaatselijke problemen die zich op  
 het terrein kunnen voordoen.

• Het Strategisch Bedrijfscomité is opgericht en wordt beheerd  
 op het niveau van elke vennootschap. Dit orgaan is hoofdza- 
 kelijk bevoegd voor economische en financiële thema’s op het  
 niveau van de vennootschap. 

Bij de Belgische Spoorwegen worden 3 soorten syndicale 
organisaties onderscheiden.

• Een representatieve syndicale organisatie is een op nationaal  
 vlak opgerichte interprofessionele organisatie van werknemers  
 die vertegenwoordigd is (aangesloten is of deel uit maakt van)  
 in de Nationale Arbeidsraad en die ook bij de Belgische  
 Spoorwegen vertegenwoordigd is. 

• Een erkende syndicale organisatie is een representatieve 
 syndicale organisatie die tevens een aantal individueel 
 betalende aangesloten leden telt dat tenminste gelijk is aan 10%  
 van het totale personeelsbestand van de Belgische 
 Spoorwegen.
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• Een aangenomen syndicale organisatie is een vakorganisa- 
 tie die de beroepsbelangen van de personeelsleden van de  
 Belgische Spoorwegen behartigt. De erkende en 
 representatieve syndicale organisaties vertegenwoordigen 
 het personeel in de Nationale Paritaire Commissie.

Voorzorgsbeginsel

We willen een veilige en duurzame infrastructuur 
aanbieden, alsook een dienstverlening die anticipeert op en 
beantwoordt aan de behoeften van de klanten. Daarbij waken 
we over de naleving van de wettelijke bepalingen en het 
welzijn van de medewerkers en besteden we aan-
dacht aan het milieu en het behoud van het finan-
ciële evenwicht. We houden rekening met de risico’s 
verbonden aan de spoorwegexploitatie en trachten die tot een 
minimum te beperken. We nemen gepaste maatregelen om 
de risico’s in verschillende domeinen (veiligheid, welzijn op 
het werk, bescherming van het milieu...) voortdurend op te 
sporen en te beperken. 

Ethiek en integriteit

Verschillende middelen en procedures worden ter beschikking 
gesteld om het personeel te helpen een ethisch verantwoord en 
integer gedrag te vertonen in alle omstandigheden.

• Interne gedragscode: uitgedeeld aan het voltallige personeel  
 in de vorm van een klein zakboekje, samen met opleidingen  
 voor de ploegverantwoordelijken.

• Gedragscode leveranciers: met speciale aandacht voor de  
 strijd tegen fraude.

• Compliance officer: belast met de opvolging van  
 belangconflicten in verband met overheidsopdrachten.

• Vertrouwenspersoon: houdt zich vooral bezig met het  
 beantwoorden van vragen gelinkt aan de psychosociale  
 belasting.
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Ondertekening van charters, principes of andere 
initiatieven rond duurzame ontwikkeling:

•  2012 : Infrabel ondertekent zijn eerste Verklaring 
 Veiligheid-Kwaliteit-Milieu

•  2015 : Infrabel ondertekent een brief waarin het zich engageert  
 inspanningen te leveren om de klimaatverandering aan  
 te pakken

•  2015 : Infrabel ondertekent de Railway Climate Responsibility  
 Pledge

•  2016 : Infrabel ondertekent zijn tweede Verklaring  
 Veiligheid-Kwaliteit-Milieu

•  2016 : Infrabel verbindt zich ertoe 3 Sustainable Development  
 Goals te ondersteunen via The Shift

 

Lidmaatschap van verenigingen, nationale en 
internationale organisaties

In het kader van zijn strategie Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen is Infrabel actief lid van:

•  The Shift (Belgisch netwerk voor duurzame ontwikkeling)

• Be.face (solidariteitsacties)

• Internationale Spoorwegunie (UIC) (werkgroepen rond 
duurzame ontwikkeling, COP 21, veiligheid, duurzame  
aankopen….)
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CONTACT

Voor vragen met betrekking tot het duurzaamheidsverslag:

CORINE ATHAS
CSR Adviseur

Marcel Broodthaersplein 2,
1060 Brussel

corine.athas@infrabel.be 
csr@infrabel.be 
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