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Nieuwsberichten van deze maand: 

 

 

1. Aanpak overstap Benchmarkingconvenant naar Auditconvenant 

Zodra het VER-allocatieplan definitief is, kan meer duidelijkheid worden gebracht 

inzake de te volgen modaliteiten bij een dergelijke, voor bepaalde 

convenantondernemingen mogelijke, overstap.  

 

2. Timing uitvoering maatregelen voor late toetreders 

In januari 2007 wordt er door de overheid een infosessie op het niveau van de 

sectoren georganiseerd. Hier zal o.m. de timing inzake uitvoering van de 

maatregelen voor de late toetreders alsook de flexibele mechanismen worden 

behandeld.  

 

3. Vraag VITO 

VITO wenst een economische impactstudie te laten uitvoeren van haar 

werkzaamheden en heeft de Commissie Benchmarking om toestemming verzocht 

om convenantondernemingen in dit onderzoek te betrekken. De firma IDEA-Consult 

zal dit onderzoek in opdracht van VITO uitvoeren. 

De individuele resultaten van de impactstudie blijven vertrouwelijk. Enkel de 

geaggregeerde resultaten over de verschillende referentietaken van VITO heen 

zullen in de finale versie, die aan de voogdijoverheid van VITO wordt overhandigd, 

worden meegedeeld. 

De Commissie Benchmarking besluit dat het de individuele vrijheid en 

verantwoordelijkheid is van een tot het Benchmarkingconvenant toegetreden  

onderneming om al dan niet deel te nemen aan dit onderzoek. Ze kan hierin 

bezwaren noch aanbevelingen formuleren.  

Een eventuele deelname aan dit onderzoek en de beantwoording van specifieke 

vragen stoelt volledig op de appreciatie en vrijwilligheid van de door VITO/IDEA-

Consult aangezochte  convenantonderneming. 

 

4. Voordracht jaarbericht Commissie Benchmarking 2005 

Deze PowerPoint-presentatie kan op verzoek aan de contactpersonen van de 

convenantondernemingen, voor gebruik binnen hun organisatie, door het 

secretariaat van de Commissie Benchmarking ter beschikking worden gesteld. 
 
 

Bezoek ook onze website:   http://www.benchmarking.be 

 
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle contactpersonen en geïnteresseerden. Wenst u in de 

verzendlijst opgenomen te worden? Hebt u een adreswijziging of schrapping te melden? Graag 

een seintje op info@benchmarking.be 

 

Secretariaat Commissie Benchmarking 065-0029 


