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  COMMISS IE  BENCHMARK ING VLAANDEREN  

N I EUWSF LASH  OKTOBER  2006  

 

 
 

Nieuwsberichten van deze maand: 
 

 

1. De scope van de opgeschorte werkgroep Autonome Ontwikkeling (zie Besluiten 

vergadering CB 16/11/2005) wordt geïntegreerd in deze van de werkgroep Evaluatie 

Doorlichting (WG Evaluatie DL). 

 

2. Gesloten convenantbedrijven: het secretariaat van de CB zal deze bedrijven 

aanschrijven om te informeren naar de stand van zaken en vragen de eventuele 

beëindiging van de Benchmarkingovereenkomst te formaliseren.  

 

3. Overgenomen convenantbedrijven: de overnemer van het bedrijf dient een 

schriftelijke bevestiging aan de CB te bezorgen waarin de voortzetting of de 

beëindiging van het Benchmarkingconvenant wordt geformaliseerd. 

 

4. Definitief jaarverslag CB 2005: de belangrijkste wijziging is de aanvulling met intussen 

geverifieerde data over de evolutie van de energie-efficiëntie, inclusief 2005 (data 

stand 10.10.2006). Het aangepast jaarverslag zal opnieuw verdeeld worden aan de 

partijen (de ministers, de convenantpartijen en de CB). Op de website zal het 

voorlopig jaarverslag vervangen worden door het definitief verslag.  

 

5. Opstart tweede convenantronde: het VBBV wenst te melden dat omwille van de 

VER-verificatie het VBBV gedurende de maanden februari en maart 2007 geen 

startvergaderingen met de convenantbedrijven zal kunnen houden. Het roept de 

contactpersonen op terzake tijdig afspraken te maken met hun verificateur. 

 

6. In dezelfde context van de opstart tweede convenantronde worden enkele 

Toelichtingen geactualiseerd/herzien.  

 

De streeftermijnen zijn:  

- Toelichting 5 - Autonome Ontwikkeling: te herzien door de WG-Evaluatie DL /CB 

tegen einde 1ste kwartaal 2007. 

- Toelichting 6 - Rentabiliteitsberekening: VBBV herziet cijfers tegen  31.01.2007. 

- Toelichting 7 - Opstellen Energieplan:  VBBV maakt update tegen 01.04.2007. 

- Toelichting 9 - WKK: Herziening tegen 31.03.2007 door WG Evaluatie WKK/CB; 

tussentijds zal het VBBV geen nieuwe bonussen of malussen toekennen. 

- Toelichting 11 - Regiomethode: herziening door WG Evaluatie BM-methodes 

tegen 31/01/2007. 

- Toelichting 15 - Monitoring: VBBV maakt update tegen 31.12.2006. 
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7. Het nieuwe Vlaamse attest inzake de verminderde accijnzen is nu door de overheid 

vrijgegeven en zal door het secretariaat van de CB naar de contactpersonen van 

de in aanmerking komende benchmarkingconvenantvestigingen worden verstuurd. 

De vestigingen, die op basis van het “oude” attest al een “vergunning 

energieproducten en elektriciteit - eindgebruiker” hebben aangevraagd en 

gebeurlijk  bekomen, dienen enkel het nieuwe attest ter info te bezorgen aan de 

dienst waar de betreffende “vergunning energieproducten en 

elektriciteit - eindgebruiker” werd aangevraagd. Nieuwe vergunningsaanvragen 

kunnen enkel op basis van het nieuwe attest. 

 

8. De late toetreders die nog niet beschikken over een goedgekeurd energieplan en 

die ondanks herhaaldelijk verzoek van de verificateur nog geen startvergadering 

hebben belegd, voldoen niet aan hun convenantverplichtingen en ontvangen, 

zolang ze niet in regel zijn, geen attest. Het secretariaat CB zal deze bedrijven 

hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 

 

 

 

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  
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