BIJLAGE 2 BIJ HET VLAAMS KLIMAAT- EN ENERGIEPACT
ENGAGEMENTEN VAN DE STAKEHOLDERS
Nr

1

Indiener
Bedrijfsleven
TRAXIO mobility
retail and
technical
distribution

2

Van Marcke

3

Korlam nv
(Groep
Terryn)

4

Vlaamse
Confederatie
Bouw

5

SAEY NV

6

ArcelorMittal
Gent

7

ORI vzw

8

SOLVAKEM
Chemicals
Recycling
Solutions

Korte omschrijving

Link website klimaattop

Label Long Life
Repair voor
carrosseriebedrijve
n

http://vlaamseklimaattop.be
/label-long-life-repairvoor-carrosseriebedrijven

Van Marcke kiest
voor een volledig
CO2-neutraal gebouw
voor hun nieuw
Europees
distributiecentrum
Korlam legt CO2 vast
in houten
constructies en
gebouwen
Vlaamse
Confederatie Bouw
stimuleert bijnaenergieneutrale
woningen (BENwoningen)
SAEY NV produceert
CO2-neutraal
gestrekte
LASERFORM-platen
ArcelorMittal Gent
vermindert de CO2uitstoot van
staalproductie
ORI gaat voor een
emissiereductie van
35% in de sector
van advies- en
ingenieursbureaus
tegen 2030
Solvakem
valoriseert
industriële
bijproducten en
afval van de
chemische industrie

http://vlaamseklimaattop.be
/van-marcke-kiest-voor-eenvolledig-co2-neutraalgebouw-voor-hun-nieuweuropees-distributiecentrum
http://vlaamseklimaattop.be
/korlam-legt-co2-vast-inhouten-constructies-engebouwen
http://vlaamseklimaattop.be
/vlaamse-confederatie-bouwstimuleert-ben-woningen
http://vlaamseklimaattop.be
/saey-nv-produceert-co2neutraal-gestrektelaserform-platen
http://vlaamseklimaattop.be
/arcelormittal-gentvermindert-de-co2-uitstootvan-staalproductie
http://vlaamseklimaattop.be
/ori-gaat-voor-eenemissiereductie-van-35-inde-sector-van-advies-eningenieursbureaus-tegen2030
http://vlaamseklimaattop.be
/solvakem-valoriseertindustriële-bijproductenen-afval-van-de-chemischeindustrie
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Nr
9

10

11

12

Indiener

Korte omschrijving

Link website klimaattop

Pfizer
Manufacturing
Belgium NV

Pfizer Puurs zet in
op hernieuwbare
energie

http://vlaamseklimaattop.be
/pfizer-puurs-zet-in-ophernieuwbare-energie

Indaver/Sleco en de
chemische industrie
bouwen een
warmtenetwerk in de
Waaslandhaven
Futureproofed
ondersteunt
bedrijven en lokale
overheden bij het
uitwerken van hun
klimaatbeleid
B Logistics zet in
op een modal shift
richting het spoor
voor
goederenvervoer

http://vlaamseklimaattop.be
/indaversleco-en-dechemische-industrie-bouweneen-warmtenetwerk-in-dewaaslandhaven
http://vlaamseklimaattop.be
/futureproofed-ondersteuntbedrijven-en-lokaleoverheden-bij-hetuitwerken-van-hunklimaatbeleid

ECLUSE

Futureproofed

B Logistics

http://vlaamseklimaattop.be
/b-logistics-zet-in-op-eenmodal-shift-richting-hetspoor-voor-goederenvervoer
http://vlaamseklimaattop.be
/eurochem-antwerpenreduceerde-haarbroeikasgasuitstoot-devoorbije-4-jaar-met-meerdan-50

13

EuroChem
Antwerpen NV

EuroChem Antwerpen
reduceerde haar
broeikasgasuitstoot
de voorbije 4 jaar
met meer dan 50%

14

Nationale
Federatie Der
Zagerijen

De Nationale
Federatie Der
Zagerijen bevordert
het gebruik van
duurzaam hout

http://vlaamseklimaattop.be
/nationale-federatie-derzagerijen-bevordertgebruik-duurzaam-hout

Factor4

Factor4 begeleidt
verduurzamingsproce
s van gebouwen

http://vlaamseklimaattop.be
/factor4-begeleidtverduurzamingsprocesgebouwen

15

16

Fedustria

17

Fedustria

18

19

Janssen
Pharmaceutica

Janssen
Pharmaceutica

Fedustria zet in op
bewustmaking van de
voordelen van het
gebruik van hout op
het klimaat
Fedustria
stimuleert het
gebruik van hout in
de bouw
Janssen
Pharmaceutica & De
Neef Chemical
Processing zetten
in op hergebruik
solventen
Johnson & Johnson
vermindert CO2
voetafdruk met 20%
tegen 2020 en met
80 % tegen 2050

http://vlaamseklimaattop.be
/fedustria-zet-in-opbewustmaking-voordelengebruik-hout-op-het-klimaat
http://vlaamseklimaattop.be
/fedustria-stimuleertgebruik-hout-in-bouw
http://vlaamseklimaattop.be
/janssen-pharmaceutica-deneef-chemical-processingzetten-in-op-hergebruiksolventen
http://vlaamseklimaattop.be
/johnson-johnsonvermindert-co2-voetafdrukmet-20-tegen-2020-en-met80-tegen-2050
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Indiener

20

Janssen
Pharmaceutica

Korte omschrijving
Janssen
Pharmaceutica
stimuleert duurzame
mobiliteit
Janssen
Pharmaceutica
schakelt over op
kartonnen
isolatiedozen met
wol als
isolatiemateriaal

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/janssen-pharmaceuticastimuleert-duurzamemobiliteit

Drukkerij Van der
Poorten drukt
klimaatneutraal

http://vlaamseklimaattop.be
/drukkerij-van-der-poortendrukt-klimaatneutraal

Biostoom Beringen
zet in op groene
warmte en bouwt een
energiehub uit
DEME zet zich in
voor
klimaatmitigatie en
-adaptatie
Het Centraal
Boeking Platform
maakt actief werk
van modal shift in
goederentransport
Total Raffinaderij
Antwerpen zet
raffinage
restgassen om in
grondstoffen voor
de productie van
ethyleen en
propyleen
Total Raffinaderij
Antwerpen en Total
Olefins Antwerp
treden toe tot de
Energie-BeleidsOvereenkomst (EBO)

http://vlaamseklimaattop.be
/biostoom-beringen-zet-inop-groene-warmte-en-bouwteen-energiehub-uit
http://vlaamseklimaattop.be
/deme-zet-zich-in-voorklimaatmitigatie-enadaptatie

21

Janssen
Pharmaceutica

22

Drukkerij Van
der Poorten

23

Bionerga en
Borealis

24

DEME

25

Centraal
Boeking
Platform

26

Total
Raffinaderij
Antwerpen NV

27

Total
Raffinaderij
Antwerpen NV
en Total
Olefins
Antwerp NV

28

Total
Polymers
Antwerp NV

Total Polymers
Antwerp produceert
gamma circulaire
compounds uit HDPE

Total
Antwerpen

OPTARA-project van
Total Antwerpen
zorgt voor diesel
met laag
zwavelgehalte en
verlaagde productie
zware stookolie

29

http://vlaamseklimaattop.be
/janssen-pharmaceuticaschakelt-over-op-kartonnenisolatiedozen-met-wol-alsisolatiemateriaal

http://vlaamseklimaattop.be
/centraal-boeking-platformmaakt-werk-van-modal-shift

http://vlaamseklimaattop.be
/total-raffinaderijantwerpen-zet-raffinagerestgassen-om-ingrondstoffen
http://vlaamseklimaattop.be
/total-raffinaderijantwerpen-en-total-olefinsantwerp-treden-toe-tot-deenergie-beleidsovereenkomst
http://vlaamseklimaattop.be
/total-polymers-antwerpproduceert-gammacirculaire-compounds-uithdpe
http://vlaamseklimaattop.be
/optara-project-totalantwerpen
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30

Total Olefins
Antwerpen NV

31

EOC Belgium

32

Colruyt Group

33

Vlaco

34

Fevia
Vlaanderen

35

Fevia
Vlaanderen

36

Fevia
Vlaanderen

37

Samsonite

38

Brouwerij
Huyghe

39

Deceuninck NV

Korte omschrijving
Vernieuwing
kraakovens zorgt
voor een beter
energierendement
bij Total Olefins
Antwerp
EOC Belgium
bespaart energie op
diverse manieren
Colruyt Group
schakelt over op
koelinstallaties
met de natuurlijke
koelmiddelen
propaan en propeen
De leden van Vlaco
sluiten de
biologische
kringloop door
afvalstoffen om te
zetten in nuttige
grondstoffen en
energie
Snack Food Poco
Loco reduceert
vrachtwagenvervoer
via een
volautomatisch
magazijn
Continental Foods
Belgium zet in op
het verminderen van
transportemissies
Coca Cola Belgium
vermindert haar
uitstoot met 30%
tussen 2007 en 2020
Samsonite
Oudenaarde bespaart
energie op
verschillende
manieren
Brouwerij Huyghe
brouwt duurzaam
bier
Deceuninck
recycleert oude
ramen, rolluiken en
planchettes uit
harde PVC

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/vernieuwing-kraakovenszorgt-voor-een-beterenergierendement-bij-totalolefins-antwerp
http://vlaamseklimaattop.be
/eoc-belgium-bespaartenergie
http://vlaamseklimaattop.be
/colruyt-group-schakeltover-op-natuurlijkekoelmiddelen

http://vlaamseklimaattop.be
/vlaco-sluit-biologischekringloop

http://vlaamseklimaattop.be
/snack-food-poco-locoreduceertvrachtwagenvervoer-via-eenvolautomatisch-magazijn
http://vlaamseklimaattop.be
/continental-foods-belgiumzet-in-op-het-verminderenvan-transportemissies
http://vlaamseklimaattop.be
/coca-cola-belgiumvermindert-haar-uitstootmet-30-tussen-2007-en-2020
http://vlaamseklimaattop.be
/samsonite-oudenaardebespaart-energie-opverschillende-manieren
http://vlaamseklimaattop.be
/brouwerij-huyghe-brouwtduurzaam-bier
http://vlaamseklimaattop.be
/deceuninck-recycleertoude-ramen-rolluiken-enplanchettes-uit-harde-pvc
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40

Deceuninck NV

41

Fevia
Vlaanderen

42

ASSA ABLOY
Entrance
Systems Belux
nv

43

Encon

44

Artoos
|Hayez

45

46

Artoos
|Hayez

MIP

47

Kaneka
Belgium N.V.

48

BASF
Antwerpen NV

49

Re-Vive

50

i-cleantech
vlaanderen

51

i-cleantech
vlaanderen

52

BoomBar

Korte omschrijving
Deceuninck
recycleert oude
ramen, rolluiken en
planchettes uit
harde PVC
Caluwé Demandé
Pralines vermindert
CO2-uitstoot
ASSA ABLOY Entrance
Systems Belux
verkleint impact
bedrijfswagenpark
Encon engageert
zich om
klimaatinspanningen
uit te breiden
Artoos|Hayez is
reeds sinds 2010
een klimaatneutraal
bedrijf
Artoos|Hayez
promoot sinds 2010
klimaatneutraal
drukwerk bij zijn
klanten
CAVES-project werkt
aan coöperatief
investeringsmodel
voor
energiebesparing in
scholen
Kaneka streeft in
2020 naar 30%
energiereductie ten
opzichte van 2010
BASF creëert chemie
voor een duurzame
toekomst
Projectontwikkelaar
Re-Vive bouwt enkel
duurzame wijken
VLEEN: Energieefficiëntie in de
praktijk
M3P: Afval wordt
grondstof, op EUschaal
BoomBar verlaagt de
ecologische
voetafdruk van
festivals met een
radicaal innovatief
barsysteem

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/deceuninck-recycleertoude-ramen-rolluiken-enplanchettes-uit-harde-pvc
http://vlaamseklimaattop.be
/caluwé-demandé-pralinesvermindert-co2-uitstoot
http://vlaamseklimaattop.be
/assa-abloy-entrancesystems-belux-verkleintimpact-bedrijfswagenpark
http://vlaamseklimaattop.be
/encon-engageert-zich-omklimaatinspanningen-uit-tebreiden
http://vlaamseklimaattop.be
/artooshayez-is-eenklimaatneutraal-bedrijf
http://vlaamseklimaattop.be
/artooshayez-promoot-sinds2010-klimaatneutraaldrukwerk-bij-zijn-klanten
http://vlaamseklimaattop.be
/caves-project-werkt-aancoöperatiefinvesteringsmodel-voorenergiebesparing-in-scholen
http://vlaamseklimaattop.be
/kaneka-streeft-in-2020naar-30-energiereductieten-opzichte-van-2010
http://vlaamseklimaattop.be
/basf-creëert-chemie-vooreen-duurzame-toekomst
http://vlaamseklimaattop.be
/projectontwikkelaar-revive-bouwt-enkel-duurzamewijken
http://vlaamseklimaattop.be
/vleen-energie-efficiëntiein-de-praktijk
http://vlaamseklimaattop.be
/m3p-afval-wordt-grondstofop-eu-schaal
http://vlaamseklimaattop.be
/boombar-verlaagt-deecologische-voetafdruk-vanfestivals-met-een-radicaalinnovatief-barsysteem
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53

AK GISTEL
BVBA

54

Clean Energy
Innovative
Projects

55

56

SOLVAY

Clean Energy
Innovative
Projects

57

Beneens Jozef
& Zonen

58

Recticel

59

60

61

Verbond van
Belgische
Tuinbouwcoöpe
raties

Baltimore
Aircoil
International

Aquafin NV

Korte omschrijving
AK Gistel BVBA
produceert
koolzaadolie voor
WKK's en
wegtransport
Clean Energy
Innovative Projects
ontwikkelt een
duurzame woonwijk
met een eigen
circulaire economie
Solvay vermindert
koolstofintensiteit
met 40% tegen 2025
Dijledal en Clean
Energy Innovative
Projects benutten
rioolwarmte om
sociale woningen te
verwarmen
Bouwonderneming
Beneens & Zonen
gebruikt eigen
afvalhout en wordt
zelfvoorzienend in
warmte en
elektriciteit
Recticel: "Growing
together towards a
PURe future"
Verbond van
Belgische
Tuinbouwcoöperaties
gaat voor duurzame
verse groenten en
fruit met
'Responsibly Fresh'
Baltimore Aircoil
International
levert energieefficiënte
koeltechnologie en
vermindert de
koolstofvoetafdruk
van haar
productievestiging
terug met 50%
tussen 2010 en 2020
Aquafin reduceert
de klimaatvoetadruk
van de Vlaamse
afvalwaterzuivering

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/ak-gistel-bvba-produceertkoolzaadolie-voor-wkks-enwegtransport
http://vlaamseklimaattop.be
/clean-energy-innovativeprojects-ontwikkelt-eenduurzame-woonwijk-met-eeneigen-circulaire-economie
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/solvay-vermindertkoolstofintensiteit-met-40tegen-2025
http://vlaamseklimaattop.be
/dijledal-en-clean-energyinnovative-projectsbenutten-rioolwarmte-omsociale-woningen-teverwarmen
http://vlaamseklimaattop.be
/bouwonderneming-beneenszonen-gebruikt-eigenafvalhout-en-wordtzelfvoorzienend-in-warmteen
http://vlaamseklimaattop.be
/recticel-growing-togethertowards-a-pure-future
http://vlaamseklimaattop.be
/verbond-van-belgischetuinbouwcooperaties-gaatvoor-duurzame-versegroenten-en-fruit-metresponsibly

http://vlaamseklimaattop.be
/baltimore-aircoilinternational-levertenergie-efficientekoeltechnologie

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/aquafin-reduceert-deklimaatvoetadruk-van-devlaamse-afvalwaterzuivering
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62

63

Indiener

LANXESS nv

i-Cleantech
Vlaanderen

64

DETIC

65

3dee

66

Covestro NV

67

Belgische
Baksteenfeder
atie en haar
leden

68

Eneco

69

Praxair N.V.

70

Agoria

71

Prayon Puurs
NV

Korte omschrijving
LANXESS nv
investeert in “endof-pipe”
technologie voor
vermindering van
lachgas (N2O)
emissies
E-mobility cluster
creëert kansen voor
elektrisch rijden
in Vlaanderen
DETIC moedigt
Belgen aan om op
lagere temperatuur
te wassen
CO2 opvangen en
gebruiken wordt
rendabel gemaakt
dankzij CO2MPASS
Covestro NV
vermindert zijn CO2voetafdruk in de
logistieke keten
met 20%
De
baksteenindustrie
bouwt mee aan een
CO2 arme en
grondstoffenefficiënte toekomst
Eneco heeft
deambitie om het
energieverbruik van
zichzelf en haar
klanten binnen de
grenzen van een
leefbare planeet te
brengen
Praxair bespaart
energie en CO2 door
het bouwen van een
7 km lange
pijpleiding
Agoria investeert
in energiezuinige
gebouweninfrastruct
uur, telework en
fleet policy
Prayon Puurs
reduceert emissies
via participatief
project

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/lanxess-nv-investeert-inend-of-pipe-technologievoor-vermindering-vanlachgas-emissies
http://vlaamseklimaattop.be
/e-mobility-clustercreëert-kansen-voorelektrisch-rijden-invlaanderen
http://vlaamseklimaattop.be
/detic-moedigt-belgen-aanom-op-lagere-temperatuurte-wassen
http://vlaamseklimaattop.be
/co2-opvangen-en-gebruikenwordt-rendabel-gemaaktdankzij-co2mpass
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/covestro-nvvermindert-zijn-co2voetafdruk-in-delogistieke-keten-met-20
http://vlaamseklimaattop.be
/de-baksteenindustriebouwt-mee-aan-een-co2-armeen-grondstoffen-efficiëntetoekomst
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/eneco-heeft-ambitieom-energieverbruik-binnende-grenzen-van-eenleefbare-planeet-te-houden
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/praxair-bespaartenergie-en-co2-door-hetbouwen-van-een-7-km-langepijpleiding
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/agoria-investeert-inenergiezuinigegebouweninfrastructuurtelework-en-fleet-policy
http://vlaamseklimaattop.be
/prayon-puurs-reduceertemissies-via-participatiefproject
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72

ARLANXEO
Belgium nv

73

Qpinch

74

FEBEG

75

Volvo Car
Gent

Korte omschrijving
ARLANXEO realiseert
8% verbetering van
energie-efficiëntie
tegen 2020
Innovatieve
oplossing van
Qpinch voor
upcycling van
restwarmte kan
700.000 ton CO2
besparing opleveren
tegen 2025
De energiesector is
klaar om een grote
bijdrage te leveren
aan de vermindering
van de
broeikasgasuitstoot
Volvo Car Gent gaat
voor 100 %
klimaatneutraal
tegen 2025

76

Volvo Car
Gent

Volvo Car Gent
vermindert de CO2
uitstoot door
investering in een
warmtenet

77

Volvo Car
Gent

Volvo Car Gent
bespaart energie
door continu
verbeteren

78

VOKA

Voka lanceert het
Voka Charter
duurzaam ondernemen

79

Aldi Holding
NV

Aldi zet in op
duurzaamheid

80

81

Covestro NV

Covestro NV

Covestro realiseert
een reductie van
meer dan 15 %
t.o.v. het primair
energieverbruik in
het jaar 2015
Covestro realiseert
een aanzienlijke
daling van
energieverbruik en
CO2 emissies

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/arlanxeo-realiseert-8verbetering-van-energieefficiëntie-tegen-2020
http://vlaamseklimaattop.be
/innovatieve-oplossing-vanqpinch-voor-upcycling-vanrestwarmte-kan-700000-tonco2-besparen
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/energiesector-klaarom-grote-bijdrage-televeren-aan-verminderinguitstoot
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/volvo-car-gent-gaatvoor-100-procentklimaatneutraal-tegen-2025
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/volvo-car-gentvermindert-haar-co2uitstoot-met-40-procentdoor-investering-in-eenwarmtenet
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/volvo-car-gentbespaart-energie-doorcontinu-verbeteren
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/voka-lanceert-hetvoka-charter-duurzaamondernemen
http://vlaamseklimaattop.be
/aldi-zet-in-opduurzaamheid
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/covestro-wil-zijnspecifiek-energieverbruiken-co2-emissies-met-50procent-verminderen
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/covestro-realiseerteen-aanzienlijke-dalingvan-energieverbruik-en-co2emissies
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82

Essenscia

83

Essenscia

84

Essenscia

85

86

87

88

Essenscia

VOLTA

Essenscia

Essenscia

Korte omschrijving
Essenscia-sector
industriële gassen
capteert 300.000
ton CO2 per jaar
voor hergebruik als
grondstof
Essenscia engageert
zich om uitstoot Fgassen in
chemiesector verder
terug te dringen
Speerpuntcluster
Chemie en
Kunststoffen:
sector investeert
85 miljoen euro in
duurzame innovatie
Essencia: Duurzaam
bouwen en renoveren
met chemie en
kunststoffen zorgt
voor lagere
energiefactuur en
minder CO2-uitstoot
Koepel elektroinstallateurs
(Volta) promoot
rationeel
energieverbruik en
hernieuwbare
energie bij
werknemers,
bedrijven en
scholen uit de
sector
Meer dan honderd
chemie-, kunststofen farmabedrijven
engageren zich
vrijwillig om
energie-efficiëntie
verder te
verbeteren
Chemiesector haalt
ruim miljoen
vrachtwagens van de
weg door te
investeren in
pijpleidingen

Link website klimaattop
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/essenscia-sectorindustriele-gassencapteert-300000-ton-co2per-jaar-voor-hergebruikals-grondstof
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/essenscia-engageertzich-om-uitstoot-f-gassenin-chemiesector-verderterug-te-dringen
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/speerpuntclusterchemie-en-kunststoffeninvesteert-85-miljoen-induurzame-innovatie-metpositieve-klimaatimpact
http://vlaamseklimaattop.be
/essenscia-duurzaam-bouwenen-renoveren-met-chemie-enkunststoffen-zorgt-voorminder-CO2-uitstoot

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/volta-promootrationeel-energieverbruiken-HEB-bij-werknemersbedrijven-scholen

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/meer-dan-honderdchemie-kunststof-enfarmabedrijven-engagerenzich-vrijwillig
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/chemiesector-haaltruim-miljoen-vrachtwagensvan-de-weg-door-teinvesteren-in-pijpleidingen
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Nr

Indiener

89

Essenscia

90

Cobelpa Vlaanderen

91

ENERGY@HOME
ZULTE

92

O.T.M.

93

94

95

96

97

EDF Luminus

Air Liquide

Air Liquide

BEMEFA vzw
Beroepsvereni
ging
Mengvoederfab
rikanten

Fevia
Vlaanderen

Korte omschrijving
Chemie en life
sciences produceert
meer, met minder
energie, minder
uitstoot, minder
grondstoffen en
minder afval
De Vlaamse pulp-,
papier- en
kartonproducenten
onderschrijven de
CEPI roadmap naar
een "low carbon
bio-economy" in
2050
Energy@Home plaatst
unieke laadpalen en
zonnepanelen
O.T.M. zal Cargosharing promoten
bij verladers
EDF Luminus zet in
op energieefficiëntie en
hernieuwbare
energie
Eerste openbare
waterstofstation
van Air Liquide
geopend in Zaventem
Een nieuwe Air
Liquide productiecapaciteit van
koolmonoxyde in de
Haven van Antwerpen
Mengvoederfabrikant
en zetten stappen
richting circulaire
economie via betere
basiskennis, minder
uitscheiding en
meer lokaal gebruik
van nevenstromen
Vlaamse
voedingsindustrie
gaat voor een kwart
miljoen ton minder
CO2 tegen 2030

Link website klimaattop
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/chemie-en-lifesciences-produceert-meermet-minder

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/vlaamse-pulp-papieren-kartonproducentenonderschrijven-cepi-roadmap
http://vlaamseklimaattop.be
/energyhome-plaatst-uniekelaadpalen-en-zonnepanelen
http://vlaamseklimaattop.be
/otm-zal-cargo-sharingpromoten-bij-verladers
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/edf-luminus-zet-in-openergie-efficiëntie-enhernieuwbare-energie
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/eerste-openbarewaterstofstation-van-airliquide-geopend-in-zaventem
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/een-nieuwe-airliquide-productiecapaciteit-vankoolmonoxyde-in-de-havenvan-antwerpen
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/mengvoederfabrikantenzetten-stappen-richtingcirculaire-economie
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/vlaamsevoedingsindustrie-gaatvoor-een-kwart-miljoen-tonminder-co2-tegen-2030
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Nr

98

Indiener

Umicore

Korte omschrijving
Umicore gaat
batterijmaterialen
voor elektrische
voertuigen
ontwikkelen,
produceren en
recyclen
FEBIAC zal naar
oplossingen zoeken
om de uitrol van
milieuvriendelijke
voertuigen te
versnellen

Link website klimaattop
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/umicore-gaatbatterijmaterialen-voorelektrische-voertuigenontwikkelen-produceren-enrecyclen
http://vlaamseklimaattop.be
/febiac-zal-naaroplossingen-zoeken-om-deuitrol-vanmilieuvriendelijkevoertuigen-te-versnellen
http://vlaamseklimaattop.be
/limburgseinvesteringsmaatschappijlrm-plant-mega-zonneparkin-lommel
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/on-semiconductorbelgium-reduceertenergieverbruik

99

Febiac

100

De Limburgse
Investeringsm
aatschappij

LRM plant megazonnepark in
bedrijvenzone
Lommel

101

ON
Semiconductor
Belgium BVBA

ON Semiconductor
Belgium reduceert
energieverbruik

Agfa-Gevaert
nv

AGFA-Gevaert
reduceert
energieverbruik met
116.000 GJ en CO2uitstoot met 6.000
ton

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/agfa-gevaertreduceert-energieverbruikmet-116000-gj-en-co2uitstoot-met-6000-ton

Vlaams LNG
Platform

Vlaams LNG Platform
promoot LNG en LBG
bij industrie en
transportsector

http://vlaamseklimaattop.be
/vlaams-lng-platformpromoot-lng-en-lbg-bijindustrie-entransportsector

102

103

104

TRI-VIZOR nv

105

PitPoint
Clean Fuels

106

Impact
Projects

Goederenstromen
zullen case per
case gebundeld
worden door TriVizor
Pitpoint
ondersteunt
transitie
transportsector weg
van diesel en
benzine naar
elektriciteit,
waterstof en
aardgas
Garage Swap wil
duurzame mobiliteit
structureel
integreren in
vastgoed projecten

http://vlaamseklimaattop.be
/goederenstromen-zullencase-per-case-gebundeldworden-door-tri-vizor

http://vlaamseklimaattop.be
/pitpoint-ondersteunttransitie-transportsector

http://vlaamseklimaattop.be
/garage-swap-wil-duurzamemobiliteit-structureelintegreren-in-vastgoedprojecten
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Indiener

107

ENGIE
Electrabel

108

Belgische
Confederatie
van de
Zuivelindustr
ie

109

Condugo

Korte omschrijving
Engie wil koploper
zijn in de
energietransitie
Vlaamse
zuivelindustrie
meet vooruitgang
inzake
duurzaamheid,
stimuleert verdere
vooruitgang en
werkt mee aan
realisatie
klimaatscan
ICT-platform van
Condugo zorgt voor
schaalvoordelen
voor energiebeheer
aan de hand van
samenwerking
middelgrote
bedrijven
CargoStream zorgt
voor betere
samenwerking tussen
verladers om
transportstromen te
optimaliseren
Agoria doet een
aantal concrete
voorstellen om de
uitstoot in de
gebouwensector te
halveren

Link website klimaattop
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/engie-wil-koploperzijn-in-de-energietransitie
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/vlaamsezuivelindustrie-meetvooruitgang-inzakeduurzaamheid-stimuleertverdere-vooruitgang-enwerkt-aan-klimaatscan

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/ict-platform-condugozorgt-voor-schaalvoordelenvoor-energiebeheer-adhvsamenwerking-middelgrotebedrijven
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/cargostream-zorgtvoor-betere-samenwerkingtussen-verladers-omtransportstromen-teoptimaliseren
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/agoria-doet-eenaantal-concretevoorstellen-om-de-uitstootin-de-gebouwensector-tehalveren

110

Nallian

111

Agoria

112

Agoria

Agoria zet volop in
op de Circulaire
Economie

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/agoria-zet-volop-inop-de-circulaire-economie

Liebaert N.V.

Liebaert NV
investeert in PVinstallatie en zal
hiermee jaarlijks
248.000 kWh groene
stroom produceren

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/liebaert-nvinvesteert-in-pvinstallatie-en-zal-hiermeejaarlijks-248000-kwhgroene-stroom_produceren

ILVO en Agrolink
Vlaanderen bouwen
expertise uit rond
klimaatadaptatie in
de land- en
tuinbouw

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/ilvo-en-agrolinkvlaanderen-bouwenexpertise-uit-rondklimaatadaptatie-in-deland-en-tuinbouw

113

Kennisinstell
ingen

114

ILVO Agrolink
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Indiener

Korte omschrijving

115

Universiteit
Gent

Universiteit Gent
stimuleert duurzame
mobiliteit

116

Universiteit
Gent

117

GCECUniversiteit
Antwerpen

118

Vrije
Universiteit
Brussel

119

Vrije
Universiteit
Brussel

120

121

Energyville

KU Leuven

Universiteit Gent
gaat voor 20%
minder
energieverbruik in
2020 t.o.v. 1998
Global Change
Ecology Centre van
de Universiteit
Antwerpen vliegt
CO2-neutraal
De Vrije
Universiteit
Brussel bouwt
stapsgewijs aan een
duurzame
infrastructuur
De Vrije
Universiteit
Brussel is een
katalysator voor
duurzaamheid via de
"whole institution
approach"
EnergyVille wil
drijvende kracht
zijn voor de
overgang naar
duurzame
energievoorziening
in grote steden
Duurzaamheid op het
vlak van onderwijs
en reductie van
eigen CO2-uitstoot
op de KU Leuven

Link website klimaattop
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/universiteit-gentstimuleert-duurzamemobiliteit
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/universiteit-gentgaat-voor-20-minderenergieverbruik-in-2020tov-1998
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/global-change-ecologycentre-van-de-universiteitantwerpen-vliegt-co2neutraal
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/de-vrije-universiteitbrussel-bouwt-stapsgewijsaan-een-duurzameinfrastructuur
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/de-vrije-universiteitbrussel-is-een-katalysatorvoor-duurzaamheid-via-dewhole-institution-approach
http://vlaamseklimaattop.be
/energyville-wil-drijvendekracht-zijn-overgang-naarduurzameenergievoorziening-ingrote-steden
http://vlaamseklimaattop.be
/duurzaamheid-op-het-vlakvan-onderwijs-en-reductievan-eigen-co2-uitstoot-opde-ku-leuven

Middenveld

122

123

ACV, ABVV en
ACLVB

Fedustria

De vakbonden
inspireren
werknemers om
actief mee te
werken aan de
klimaatuitdaging
Bosforum draagt bij
tot
multifunctioneel
bosbeleid

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/de-vakbondeninspireren-werknemers-omactief-mee-te-werken-aande-klimaatuitdaging
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/bosforum-draagt-bijtot-multifunctioneelbosbeleid
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Indiener

124

Klimaatnetwer
k Vlaams
Brabant

125

Beweging.net

126

Beweging.net
BrusselHalleVilvoorde en
Leuven

127

128

129

130

131

132

ABLLOvzw

Autodelen.net

ACLVB

Natuurpunt

Beweging.net

Gezinsbond
vzw

Korte omschrijving
Het klimaatnetwerk
Vlaams Brabant
heeft een
provinciedekkend
aanbod rond
duurzame energie
bij gezinnen
Beweging.net biedt
burgeropleiding aan
"Vrijwilliger in de
thermografie"
Beweging.net
Brussel-HalleVilvoorde en Leuven
sensibiliseren aan
huis met 'Samen
energiek'
ABLLO vzw begeleidt
burgergroepen naar
een zuiniger
energiegebruik
Autodelen.net,
Taxistop en The New
Drive lanceren een
Groene economie
convenant Gedeelde
Mobiliteit
ACLVB mobiliseert
en vormt achterban
omtrent diverse
klimaatthema’s
Natuurpunt zorgt
voor klimaatbuffers
via haar
natuurgebieden en
reduceert de
uitstoot via
diverse
initiatieven
Iedereen
hernieuwbaar!
stimuleert burgers
om te investeren in
hernieuwbare
energie
Gezinsbond
engageert zich om
Vlaamse gezinnen te
helpen bij
verduurzamen
leefwijze

Link website klimaattop
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/het-klimaatnetwerkvlaams-brabant-heeft-eenaanbod-rond-duurzameenergie-bij-gezinnen
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/bewegingnet-biedtburgeropleiding-aanvrijwilliger-in-dethermografie
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/bewegingnet-brusselhalle-vilvoorde-en-leuvensensibiliseren-aan-huismet-samen-energiek
http://vlaamseklimaattop.be
/abllo-vzw-begeleidtburgergroepen-naar-eenzuiniger-energiegebruik
http://vlaamseklimaattop.be
/autodelennet-taxistop-enthe-new-drive-lanceren-eengroene-economie-convenantgedeelde-mobiliteit
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/aclvb-mobiliseert-envormt-achterban-omtrentdiverse-klimaatthema's
http://vlaamseklimaattop.be
/natuurpunt-zorgt-voorklimaatbuffers-vianatuurgebieden-enreduceert-uitstoot-viadiverse-initiatieven
http://vlaamseklimaattop.be
/iedereen-hernieuwbaarstimuleert-burgers-om-teinvesteren-in-hernieuwbareenergie
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/gezinsbond-engageertzich-om-vlaamse-gezinnente-helpen-bij-verduurzamenleefwijze

Pagina 14 van 20

Nr

Indiener

133

Algemeen
Boerensyndica
at vzw

134

Boerenbond

135

Bond Beter
Leefmilieu

136

Bond Beter
Leefmilieu

137

Pulse
transitienetw
erk cultuur

138

Vlaams
Audiovisueel
Fonds vzw

139

Beweging.net

140

Formaat

141

Bond Beter
Leefmilieu

Korte omschrijving
Het Algemeen
Boerensyndicaat
werkt met leden aan
een duurzame landen tuinbouw
Boerenbond zet in
op verdere
klimaatinspanningen
Leasebedrijven,
fleetowners en
milieubeweging
bundelen krachten
onder Cleaner Car
Contracts om
schonere auto's op
de weg te krijgen
BBL en
taxifederatie
zorgen voor
elektrische
taxivloot
Pulse voert
duurzaamheidsagenda
(2017-2020) voor de
cultuursector uit
Vlaams audiovisueel
fonds reduceert de
CO2-uitstoot van de
filmsector
Beweging.net
Brussel-HalleVilvoorde zet in
2017 een
vormingsreeks rond
duurzaamheid op
Formaat werkt aan
collectief
investeringsbeleid
om jeugdhuizen
energiezuinig te
maken
LaMA-project van
het Netwerk
Duurzame Mobiliteit
werkt aan creatieve
en gedurfde
mobiliteitsoplossin
gen

Link website klimaattop
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/het-algemeenboerensyndicaat-vzw-werktmet-leden-aan-een-duurzameland-en-tuinbouw
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/boerenbond-zet-in-opverdereklimaatinspanningen-van-desector
http://vlaamseklimaattop.be
/leasebedrijvenfleetowners-enmilieubeweging-bundelenkrachten-onder-cleaner-carcontracts
http://vlaamseklimaattop.be
/bbl-en-taxifederatiezorgen-voor-elektrischetaxivloot
http://vlaamseklimaattop.be
/pulse-voertduurzaamheidsagenda-20172020-voor-de-cultuursectoruit
http://vlaamseklimaattop.be
/vlaams-audiovisueel-fondsreduceert-de-co2-uitstootvan-de-filmsector
http://vlaamseklimaattop.be
/bewegingnet-brussel-hallevilvoorde-zetvormingsreeks-rondduurzaamheid-op
http://vlaamseklimaattop.be
/formaat-werkt-aancollectiefinvesteringsbeleid-omjeugdhuizen-energiezuinigte-maken
http://vlaamseklimaattop.be
/lama-project-werkt-aancreatieve-en-gedurfdemobiliteitsoplossingen
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Nr

142

143

144

145

146

Indiener
Bond Beter
Leefmilieu

Bond Beter
Leefmilieu

Bond Beter
Leefmilieu

VSV

Verso

Korte omschrijving
Bond Beter
Leefmilieu
oganiseert nieuwe
sensibiliseringscam
pagne "Zo
Dichtblij"
Bond Beter
Leefmilieu stuurt
consumenten naar de
meest ecologische
en energiezuinige
productaankopen
Bond Beter
Leefmilieu wil 3000
bouwers op weg
helpen naar
duurzame en gezonde
woning
Via "Business
Mobility Award",
"Dag van de
Mobiliteit" en
"Grote Fietsexamen"
stimuleert de
Vlaamse Stichting
Verkeerskunde
duurzaam transport
Verso ondersteunt
ondernemers in de
social profit bij
het futureproof
maken van hun
patrimonium

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/bond-beter-leefmilieuoganiseert-nieuwesensibiliseringscampagnezo-dichtblij
http://vlaamseklimaattop.be
/bond-beter-leefmilieustuurt-consumenten-naar-demeest-ecologische-enenergiezuinigeproductaankopen
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/bond-beter-leefmilieuwil-3000-bouwers-op-weghelpen-naar-duurzame-engezonde-woning
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/via-business-mobilityaward-dag-van-mobiliteiten-grote-fietsexamenstimuleert-vsv-duurzaamtransport
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/verso-ondersteuntondernemers-in-de-socialprofit-bij-het-futureproofmaken-van-hun-patrimonium

Overheden
147

Havenbedrijf
Antwerpen

148

Stad Gent

149

Stad
Antwerpen

150

Stad
Antwerpen

Het Havenbedrijf
Antwerpen zet in op
energie-efficiëntie
Gents Klimaatplan:
richting
klimaatneutraliteit
in 2050
Stad Antwerpen zet
extra in op de
tertiaire sector en
de lichte industrie
Stad Antwerpen: het
is tijd voor
klimaatpsychologie!

http://vlaamseklimaattop.be
/het-havenbedrijfantwerpen-zet-in-openergie-efficiëntie
http://vlaamseklimaattop.be
/gents-klimaatplanrichtingklimaatneutraliteit-in-2050
http://vlaamseklimaattop.be
/stad-antwerpen-zet-extrain-op-de-tertiaire-sectoren-de-lichte-industrie
http://vlaamseklimaattop.be
/stad-antwerpen-het-istijd-voorklimaatpsychologie
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Nr

151

152

Indiener

Stad
Antwerpen

Igemo

153

Igemo

154

De Watergroep

155

Stad Mechelen

156

Provincie
Antwerpen

157

Gemeenten van
de provincie
Antwerpen

158

159

160

WVI

WVI

WVI

Korte omschrijving
Groep lokale
overheden
ontwikkelt nieuw
financieringsmodel
voor financiering
lokale
klimaatplannen
IGEMO maakt
energieverlies
zichtbaar: het
See2Do! Project
IGEMO: 7 lokale
overheden
verminderen samen
hun
broeikasgasuitstoot
De Watergroep kiest
voor geïntegreerd
milieubeleid
Mechelen reduceert
de uitstoot met
minstens 20% tegen
2020 en streeft
naar
klimaatneutraliteit
De provincie
Antwerpen wordt
vanaf 2020 een
Klimaatneutrale
Organisatie
De gemeenten van de
provincie Antwerpen
nemen initiatieven
om Vlaams
klimaatbeleid te
ondersteunen
Via See2Do! zet
WVI de burgers uit
Lo-Reninge,
Kortemark en
Oostkamp aan om hun
woning te renoveren
Biseps stimuleert
middelgrote
hernieuwbare
energieinstallaties op
West-Vlaamse
bedrijventerreinen
Steden en gemeenten
"Van Zee tot Ijzer"
ondertekenen
Burgemeestersconven
ant

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/groep-lokale-overhedenontwikkelt-nieuwfinancieringsmodel-voorfinanciering-lokaleklimaatplannen
http://vlaamseklimaattop.be
/igemo-maaktenergieverlies-zichtbaarhet-see2do-project
http://vlaamseklimaattop.be
/igemo-7-lokale-overhedenverminderen-samen-hunbroeikasgasuitstoot
http://vlaamseklimaattop.be
/de-watergroep-kiest-voorgeintegreerd-milieubeleid
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/mechelen-reduceert-deuitstoot-met-minstens-20tegen-2020-en-streeft-naarklimaatneutraliteit
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/de-provincieantwerpen-wordt-vanaf-2020een-klimaatneutraleorganisatie
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/de-gemeenten-van-deprovincie-antwerpen-nemeninitiatieven-om-vlaamsklimaatbeleid-teondersteunen
http://vlaamseklimaattop.be
/via-see2do-zet-wvi-deburgers-uit-lo-reningekortemark-en-oostkamp-aanom-hun-woning-te-renoveren
http://vlaamseklimaattop.be
/biseps-stimuleertmiddelgrote-hernieuwbareenergie-installaties-opwest-vlaamsebedrijventerreinen
http://vlaamseklimaattop.be
/steden-en-gemeenten-vanzee-tot-ijzer-ondertekenenburgemeestersconvenant
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Nr
161

162

163

164

165

166

Indiener
WVI

WVI

WVI

Stad
Antwerpen

Provincie
Limburg

Provincie
OostVlaanderen

167

Intercommunal
e Leiedal

168

Provincie
VlaamsBrabant

169

Intercommunal
e Interwaas

Korte omschrijving
De Haan, Ichtegem
en Oudenburg
ondertekenen het
Burgemeestersconven
ant
Steden en gemeenten
"Noord-WestVlaanderen"
ondertekenen
Burgemeestersconven
ant
Steden en gemeenten
"Klimaatoverleg
Midwest"
ondertekenen
Burgemeestersconven
ant
De stad Antwerpen
streeft naar een
emissiereductie bij
inwoners van 31%
tegen 2020
Limburg reduceert
uitstoot met 30%
tegen 2020 en wordt
volledig
klimaatneutraal
tegen 2050
De provincie OostVlaanderen wil
klimaatgezond zijn
in 2050:
klimaatneutraal èn
klimaatbestendig
Leiedal zet
ambitieuze
klimaatprojecten op
en ondersteunt haar
steden en gemeenten
met
burgemeestersconven
ant
Vlaams-Brabant
streeft naar
klimaatneutraliteit
en -bestendigheid
tegen 2040
Waasland
Klimaatland
ondersteunt
gemeenten en voert
regionale
klimaatacties uit

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/de-haan-ichtegem-enoudenburg-ondertekenen-hetburgemeestersconvenant
http://vlaamseklimaattop.be
/steden-en-gemeenten-noordwest-vlaanderenondertekenenburgemeestersconvenant
http://vlaamseklimaattop.be
/steden-en-gemeentenklimaatoverleg-midwestondertekenenburgemeestersconvenant
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/de-stad-antwerpenstreeft-naar-eenemissiereductie-bijinwoners-van-31-tegen-2020
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/limburg-reduceertuitstoot-met-30-tegen-2020en-wordt-volledigklimaatneutraal-tegen-2050
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/De-provincie-OostVlaanderen-wilklimaatgezond-zijn-in2050:klimaatneutraal-enklimaatbestendig
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/leiedal-zetambitieuzeklimaatprojecten-op-enondersteunt-haar-steden-engemeenten
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/vlaams-brabantstreeft-naarklimaatneutraliteit-enbestendigheid-tegen-2040
http://vlaamseklimaattop.be
/waasland-klimaatlandondersteunt-gemeenten-envoert-regionaleklimaatacties-uit
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Nr
170

171

172

173

174

Indiener
VRT

Igean

Stad Ieper

Eandis en
Infrax

Interleuven

175

OVSG vzw

176

GO! onderwijs van
de Vlaamse
Gemeenschap

177

IOK

Korte omschrijving
Aandacht voor
milieu en klimaat
in het aanbod van
de VRT en op de VRT
zelf
IGEAN en 21
gemeenten gaan voor
minstens 20 procent
broeikasgasreductie
tegen 2020
Ieper bespaart 20%
CO2 tegen 2020 met
Actieplan
Burgemeestersconven
ant
Eandis en Infrax
zullen Vlaamse
samenleving blijven
ondersteunen in
evolutie naar
duurzame en
energiezuinige
regio
Interleuven en haar
partners produceren
lokale, duurzame en
hernieuwbare
energie door de
valorisatie van
kleine
landschapselementen
OVSG stimuleert
gemeenten om te
investeren in
klimaatvriendelijke
schoolgebouwen
Het GO! stimuleert
scholen om milieuen
gezondheidsbeleid
uit te werken én
vermindert
energieverbruik
jaarlijks met 2,1%
IOK lanceert
klimaatactieplan
"Kempen2020"

Link website klimaattop
http://vlaamseklimaattop.be
/aandacht-voor-milieu-enklimaat-in-het-aanbod-vande-vrt-en-op-de-vrt-zelf
http://vlaamseklimaattop.be
/igean-en-21-gemeentengaan-voor-minstens-20procentbroeikasgasreductie-tegen2020
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/ieper-bespaart-20-co2tegen-2020-met-actieplanburgemeestersconvenant
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/eandis-en-infraxondersteunen-vlaamsesamenleving-naarduurzaamheid-enenergiezuinigheid

http://www.vlaamseklimaatto
p.be/interleuven-en-haarpartners-produceren-lokaleduurzame-en-hernieuwbareenergie
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/ovsg-stimuleertgemeenten-om-te-investerenin-klimaatvriendelijkeschoolgebouwen
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/het-go-stimuleertscholen-om-milieu-engezondheidsbeleid-uit-tewerken-%C3%A9n-vermindertenergieverbruik
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/iok-lanceertklimaatactieplan-kempen2020
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Nr

Indiener

178

Vlaamse
EnergieBedrij
f

179

180

Vlaamse
EnergieBedrij
f

Katholiek
Onderwijs
Vlaanderen

Korte omschrijving
Vlaams
EnergieBedrijf
dringt
energiekosten OPZC
Rekem terug via
energieprestatiecon
tract
Vlaams
EnergieBedrijf
helpt Scholengroep
16 van GO! om tot
een
energieprestatiecon
tract te komen
Katholiek Onderwijs
Vlaanderen
reduceert de eigen
uitstoot en neemt
klimaat en
duurzaamheid op in
de leerplannen

Link website klimaattop
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/vlaams-energiebedrijfdringt-energiekosten-opzcrekem-terug-viaenergieprestatiecontract
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/vlaams-energiebedrijfhelpt-scholengroep-16-vango-om-tot-eenenergieprestatiecontractte-komen
http://www.vlaamseklimaatto
p.be/katholiek-onderwijsreduceert-eigen-uitstooten-neemt-klimaat-enduurzaamheid-op-inleerplannen
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