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LIJST INITIATIEVEN 
 

 Green Board van ADEB-VBA 
 
VBA is dé partner bij uitstek en hét netwerk voor de grote Belgische bouwondernemingen. 
VBA heeft Boards opgericht om de personen te verenigen die bij de organisaties van onze 
leden hetzelfde vak uitoefenen. Het voornaamste doel van die Boards is:  

 
→ ervaringen te delen en informatie uit te wisselen met collega’s 
→ hun netwerk uit te bouwen 
→ standpunten te bepalen 
→ gemeenschappelijke acties te nemen 
→ zich te informeren over de evoluties in de materie 
→ externe sprekers uit te nodigen voor specifieke thema’s 

 
 Herbosch-Kiere maakt actief deel uit van de Green Board (zie verslagen). 
 

 Werkgroep CO2 van de Green Board 
 

De Werkgroep CO2  is een werkgroep binnen de Green Board en houdt zich specifiek bezig 
met CO2-reductie op de werven. 
 
Herbosch-Kiere maakt actief deel uit van de Werkgroep CO2. 

 
 Werkgroep CO2 prestatieladder in België 

 
De Werkgroep CO2  prestatieladder in België is een werkgroep die ontstaan is tijdens een 
vergadering van de green board binnen VBA. Het doel is de ladder in België te gaan 
gebruiken. Hiervoor werd overkoepelend stuurcomité opgericht met verschillende 
werkgroepen. De opdrachtgevers die het systeem zullen invoeren zijn ook aanwezig. 
 
Herbosch-Kiere maakt actief deel uit van het stuurcomité en twee werkgroepen. 

 
 Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) 

 
De KBRV behartigt proactief de gezamenlijke belangen van alle in België gevestigde reders en 
scheepsmanagers actief in het internationaal maritiem transport over zee. Ze speelt een 
dynamische rol in de promotie van de sector als aantrekkelijke werkgever en levert aan haar 
leden operationele ondersteuning en duiding inzake fiscale, sociale, milieu en maritieme 
wetgeving. De KBRV werkt daarvoor nauw samen met alle betrokken nationale en 
internationale partijen. 
 
Binnen de KBRV wordt ook de CO2-problematiek aangepakt (zie Annual Report 2016). 

 
Herbosch-Kiere is passief lid van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. 
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 Vereniging van Waterbouwers 
 

De Vereniging van Waterbouwers is dé werkgevers- en ondernemersorganisatie voor 
aannemers & dienstverleners in de waterbouw. De vereniging telt ruim 107 leden die zowel 
nationaal als internationaal actief zijn. Zij behartigt de belangen van de leden en werkt 
continu aan een vitale waterbouwsector. Dat doen zij onder andere door het delen van 
kennis en het organiseren van activiteiten.  
 
Een groot aantal van de leden aannemers van de Vereniging van Waterbouwers zijn reeds 
gecertificeerd volgens de CO2-ladder. Deze vereniging kan hulp bieden voor het behalen van 
de CO2-prestatieladder. 

 
 Linkedin – CO2 Prestatieladder 

 
Via Linkedin worden er continu updates verkregen van groepsleden inzake de CO2-
prestatieladder. 
 

 SKAO 
 

Via SKAO worden er nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot de CO2-prestatieladder. 
 


