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1 Directiebeoordeling 

1  | Inleiding 

 

Vanuit de CO₂-prestatieladder wordt gevraagd om deel te nemen aan enkele sector- en 

of/keteninitatieven. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die 

binnen de sector spelen. 

 

1.1 Actieve deelname 

 

Het is de bedoeling dat er door een actieve deelname aan secorinitiatieven en door interactie en 

samenwerking met andere bedrijven informatie kan worden uitgewisseld zodat er nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen m.b.t. CO₂-reductie ontstaan. 

Actieve deelname kan door middel van werkgroepen, verslagen en rapporten van bijeenkomsten en 

overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in de werkgroep. Deze zaken dienen dan ook als 

bewijs van een actieve deelname. 

 

1.2 Voortgang initiatief 

 

Indien zou blijken dat een bepaald initiatief niet meer relevant zou zijn voor het bedrijf en er geen 

actieve deelname meer kan aangetoond worden, dan kan de deelname beëindigd worden. De 

inventarisatie van de initiatieven dient als basis voor het kiezen van een deelname aan een ander 

initiatief. 

 

 



 

2 Directiebeoordeling 

2  | Inventarisatie initiatieven 

Sector- en/of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie Organisatie Relevantie 

Elektrische mobiliteit: (Virtual Motor Show) 
 
Relevantie informatie krijgen over elektrisch rijden, 
laadstations, voordelen en nadelen van elektrisch 
rijden, uitleg over mogelijk relevante subsidies en 
fiscale voordelen. 
 
Deelname: 31/01/2023 
 

Link2fleet Zeer relevant 
 
Elektrisch rijden in België 
zit nog maar in de 
beginfase en er is nog een 
lange weg te gaan 
vooraleer dit op heel wat 
groot materieel mogelijk 
zal zijn. 

Green Board: 
 
De bouw beperkt zijn ecologische afdruk: 
Tussen 2019 en 2022 werden 25 pilootprojecten in de 
bouw gelanceerd met criteria van performantie voor 
CO₂-uitstoot. 
Onze sector heeft unanimiteit bereikt binnen de 
regionale instellingen over de klimaaturgentie. De 
Waalse en Vlaamse regeringen hebben zich ertoe 
verbonden de schaal voor milieuperformantie in te 
voeren voor alle nieuwe projecten. 
 
Deelname: Trimestrieel 
1e deelname: 16/02/2023 
 

Adeb-VBA Relevant 
 
Lid zijn van de Green 
Board binnen ADEB-VBA 
zorgt voor een brede 
kennisdeling omtrent 
gezamenlijke CO₂-
reductie. 

 

3  | Actieve deelname 

 

Hierbij wordt een overzicht weergegeven van de deelnames van het bedrijf aan verschillende 

initiatieven. 

 

3.1 Relevantie 

 

De deelname aan de Virtual Motor Show 2023 is heel relevant voor het doorvoeren van de 

elektrificering van de werfbussen in het wagenpark van Braet en om meer informatie te krijgen 

daaromtrent. 

 

3.2 Actieve deelname 

 

Het initiatief begon met uitleg omtrent de verschillende voertuigtypes die op de markt zijn die 

volledig elektrisch rijden. Daarnaast kon er ook gebrainstormd worden met verschillende bedrijven 

hoe zij de CO₂-reductie aanpakken. 



 

3 Directiebeoordeling 

Dit is de informatie die wij verkregen hebben: 

 

- Er zijn volledig elektrische werfbussen op de markt. 

- Er is een elektrische werfbus op de markt die 1500 kg trekkracht heeft. 

- Naar onderhoud toe zijn deze veel goedkoper dan een gewone brandstofwagen. 

- 8 jaar garantie op batterij of 200 000 km. 

- De eerste 2 jaar zijn de wagens onderhoudsvrij. 

- 10 ton CO₂-reductie op 20 000 km. 

 

3.3 Bewijslast 

 

- Deelnemerslijst 

- Foto’s en video’s ➔ zie Webinar 

 


