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  COMMISS IE  BENCHMARK ING VLAANDEREN  

N IEUWSF LASH NOVEMBER  2006  

 

 

 

Nieuwsberichten van deze maand: 

 

 

1. In de nieuwsflash van oktober 2006 dient onder punt 6 met betrekking tot de te 

actualiseren/te herziene Toelichtingen, meer bepaald met betrekking tot Toelichting 

9  WKK, een correctie te gebeuren : 

De juiste tekst wordt : Toelichting 9 – WKK : Herziening tegen 31.03.2007 door de WG-

Evaluatie-WKK/CB.  

De passus “tussentijds zal het VBBV geen nieuwe bonussen of malussen toekennen” 

dient te worden geschrapt. 

2. Monitoring 2006 : In de besluiten van september 2006 is onder punt 3 gemeld dat het 

VBBV een test zou uitvoeren bij enkele bedrijven om de toevoeging van een 

“maatregelen”-hulpsheet aan de huidige spreadsheet bij het energieplan uit te 

testen. Rekening houdend met de opgedane ervaringen zal in een eerste fase deze 

“maatregelen”-hulpsheet zonder “link” naar de energieplan-spreadsheet algemeen 

worden ingevoerd. Dit zal gebeuren n.a.v. de monitoring 2006, aansluitend volgt 

een evaluatie. 

3.  In de volgende VBBV-monitoring- en CB-jaarverslagen zal een bijkomende tabel- of 

grafiekvoorstelling op basis van een globale E.E.I.-index (Energie Efficiëntie Index) 

waarbij het referentiejaar jaarlijks mee schuift worden opgenomen. Deze E.E.I.-

evolutie wordt zowel voor de geplande als voor de gemonitorde energie-efficiëntie 

jaarlijks opgesteld. 

4. Aanpak voor de eventuele overstap van niet meer VER-plichtige 

Benchmarkingconvenantvestigingen met een globaal primair energieverbruik          

< 0.5 PJ per jaar naar het Auditconvenant. Deze  overstap is principieel mogelijk van 

zodra het VER-allocatieplan definitief is. Deze vestigingen kunnen als nieuwkomer 

toetreden tot het Auditconvenant. Praktische modaliteiten dienen nog vastgelegd 

te worden. 

5. De CB heeft kennis genomen van de uittredingen van 2 steenbakkerijen en                

1 voedingsbedrijf. Het betreft stilleggingen. 

6. De Federale Vice-Premier Minister Reynders heeft bevestigd dat de gedeeltelijke 

vrijstelling i.v.m. de accijnzen met terugwerkende kracht kan ingaan vanaf 

01.01.2005. 

7. Het VBBV heeft een doorlopende kalender opgesteld voor de convenant- en de 

VER-activiteiten. De kalender wordt op de website geplaatst. 

 

 

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 
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