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BESLUITEN

VERGADERING COMMISSIE BENCHMARKING – 16/11/2005

1. * Naar aanleiding van de voordracht van de CREG, over de voor de convenantbedrijven
voorziene degressiviteit bij de heffingen op de tarieven voor het elektriciteitstransport,
zullen de sectoren intern de voor hen nog open vragen terzake oplijsten en tegen
06.12.2005 doorsturen naar het secretariaat van de Commissie Benchmarking. De
verzamelde vragen zullen door het secretariaat gebundeld worden en op de volgende
vergadering van de Commissie Benchmarking zal worden bepaald of er, en zo ja welk
actieplan hieraan zal worden verbonden.

2. * Het op de vergadering van de Commissie Benchmarking gefinaliseerde ontwerpattest
voor het verkrijgen van een vermindering inzake accijnzen op bepaalde brandstoffen zal
door de overheid op juridische correctheid worden nagezien.

3. * De sectoren zullen d.m.v. een antwoordformulier bevestigen of de resultaten van het
Fedichem Vlaanderen onderzoek “Omkaderingskosten 2003-2012 i.v.m. het
convenantgebeuren in de bedrijven“ ook voor hun sector representatief zijn .

4. * De geactualiseerde groeicijfers i.v.m. de voorbereidingen voor de tweede
allocatieperiode zijn door het VBBV voldoende representatief bevonden voor de Ecofys-
studie en werden aan de overheid overgemaakt.

5. * Een voorstel van aanvulling van Toelichting 7 “Energieplannen” zal naar de
contactpersonen van alle convenantvestigingen worden gestuurd. Opmerkingen kunnen
met kopie aan de sectorvertegenwoordiger in de Commissie Benchmarking worden
teruggestuurd naar het secretariaat van de Commissie Benchmarking.

6. * In afwachting van de afsluiting van een nog lopend onderzoek bij de overheid worden
de werkzaamheden van de werkgroep autonome ontwikkeling opgeschort.

7. De Commissie Benchmarking mandateert de voorzitter om op een info- en studieavond
van de vzw Arbeid & Milieu het jaarrapport 2004 en het evaluatierapport 2002-2004 van
de Commissie Benchmarking toe te lichten.

8. Het verzoek van VITO tot het verkrijgen van bepaalde convenantdata voor de studie
“Herberekening REF- en BAU-scenario’s van energieprognoses in Vlaanderen”, die zij in
opdracht van de overheid dienen uit te voeren, zal door de sectoren eerst intern worden
onderzocht.

9. De Werkgroep Evaluatie convenantwerking zal zijn werkzaamheden verderzetten. O.m.
zullen enkele vragen i.v.m. de benchmarkmethodiek en met de consultants nader worden
onderzocht.

10. Voor evaluatie van mogelijke allocatiescenario’s vraagt de overheid aan de
sectorvertegenwoordigers of zij, naast de berekende VER-emissie, ook de
hiernavolgende gegevens uit de spreadsheet bij het energieplan mogen gebruiken:

� het energiegebruik van de vestigingen tussen 2005 en 2012;
� het energiegebruik van de wereldtop tussen 2005 en 2012.

De overheid zal de sectoren nogmaals per mail informeren over de doeleinden en het
gebruik van deze cijfergegevens alsook specificeren welke gegevens zullen worden
opgevraagd. Bij niet akkoord wordt op de volgende vergadering van de Commissie
Benchmarking overlegd.

Jan Seynaeve
Voorzitter Commissie Benchmarking

* Deze punten worden mee opgenomen in de nieuwsflash.


