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2e VLAMEX NETWORK HERFST MILIEU-EVENT
Ons jaarlijks milieu network event, met als thema’s

“haven ontwikkeling vs climate change, nieuwe trends”
Daarbij wenst VLAMEX Netwerk aandacht te besteden aan:
Vlamex Netwerk VZW is de sectorfederatie van Vlaamse milieudeskundigen
die in nauwe samenwerking met de overheid inzetten op export van onze
kennis over milieu en hernieuwbare energie.
Het herfstevent, met als thema ‘Harbour Development vs Climate Change’,
zet de milieu-ecologische kant en de rol van de haven in de circulaire
economie in de verf.
Port of Antwerp zal toelichten hoe zij meer dan ooit inzetten op
duurzaamheid ; met de Sustainable Development Goals als inspiratiebron
met en maximale toepassing van Green Energy.
De Belgische Redersvereniging (BRV) werpt een licht op hun onderbelichte
innovatieve rol inzake climate change/hernieuwbare energie en de rol van
de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in het klimaatverhaal.
Ook Exmar, één van de wereldwijd gerespecteerde Belgische
scheepseigenaars, geeft toelichting bij het duurzaamheidsverhaal en hun
voortrekkersrol inzake maritieme CO2 -reducties via nieuwe technologieën.
In het panelgesprek delen de sprekers hun ervaringen op terrein met het
publiek.

DINSDAG 13 NOVEMBER 2018
15.30 h – 21.00 h

Havenhuis Antwerpen, Wagenzaal
Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen
https://www.portofantwerp.com/nl/het-havenhuis
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Programma :
Volgende sprekers zullen ieder vanuit hun eigen werksfeer deze
Event thematieken behandelen.

15u30
Onthaal
16u00
Dhr. Dr. Walter MONDT, voorzitter Vlamex vzw
Vlaamse Milieu- en Energie Expertise in Perspectief
16u15
Dhr. Dr.ir. Eric de Deckere, CSR manager – CA/ST,
HAVENBEDRIJF ANTWERPEN ; “Duurzaamheid, volledig geïntegreerd
in haven strategie”.
16u45
Dhr. L. Laffineur (adj.Dir.), KONINKLIJKE BELGISCHE
REDERSVERENIGING, “Een halvering van de CO2 – uitstoot van
scheepvaart tegen 2050 : de Belgische Reders nemen het voortouw”.
17u15
Dhr. Paul Moeyaert , Energy & R&D Manager EXMAR, “Visie op CO2
en andere uitstoot reductie(s) voor de scheepvaart”.
17u45
Q&A , o.l.v. Moderator Mr. Annelies Verlinden,
co-country
managing partner bij advocatenkantoor DLA Piper UK LLP.

18u00
afsluiting door onze voorzitter, waarna
Networking & Walking Dinner (18.30 h - 21.00 h)
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Inschrijven verplicht, vóór 30/10/18!
via de linken vermeld in :
http://vlamexnetwork.be/herfstevent/
Vlamex leden:

125 €*

niet-leden:

175 €*

N.a.v. dit event worden eveneens sterk gereduceerde tarieven
aangeboden voor lidmaatschap Vlamex en/of abonnement Ecotips
(zie Vlamex website , bovenstaande link)
* early bird inschrijving = vóór 15/10 = - 10 %).

Algemene voorwaarden Event 13/11/18
• Vlamex behoudt zich het recht bij te weinig inschrijvingen, de
organisatie van het Event te annuleren (waarbij de inschrijvers
per mail verwittigd zullen worden).
• Betalingstermijn factuur deelname Event max. 8 dagen
factuurdatum !
• Annulatievoorwaarden ; Inschrijvers kunnen zich enkel geldig
annuleren per mail aan Vlamex (info@vlamexnetwork.be) en
dit enkel als voor 05/11/18 ons bericht.
Wij Hopen U talrijk op dit interessante Event te mogen
verwelkomen,
In naam van de Raad van Bestuur van Vlamex Network vzw

Dr. Walter Mondt,
Voorzitter
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Bart van Boven,
Ondervoorzitter
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