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Formalisering van de Besluiten “Overgangsmaatregelen Besluit Energieplan”.
De besluiten om 2 opties aan te bieden aan de bedrijven die reeds gestart zijn met het opmaken van een
energieplan in het kader van BEP, worden bekrachtigd.
Optie 1
Het bedrijf voert de besparingsmaatregelen uit volgens de timing vooropgesteld in het BEP. Uiterlijk
tegen 10/6/2009 actualiseert het bedrijf zijn energieplan volgens de uitvoeringsmodaliteiten van het
Auditconvenant.
Optie 2
Het bedrijf actualiseert, uiterlijk 1 jaar na toetreding tot het Auditconvenant, het energieplan
opgemaakt voor het BEP en schikt zich daarmee naar het Auditconvenant. Dit houdt een herberekening
van de IRR van de diverse maatregelen
uit het energieplan met geactualiseerde energieprijzen in. Als tegenprestatie voert het bedrijf deze
maatregelen door, uiterlijk 4 jaar na het voorleggen van dit geactualiseerd energieplan aan het
Verificatiebureau Auditconvenant Vlaanderen.

2.
-

De Auditcommissie bespreekt 3 nieuwe aanvragen tot toetreding tot het Auditconvenant.
1 laattijdige aanvraag tot toetreding wordt verdedigd door de sectorvertegenwoordiger en aanvaard
1 laattijdige aanvraag wordt afgewezen na verificatie door het VAV
1 aanvraag zal worden aanvaard na verificatie door het VAV
1 aanvraag tot uittreding wordt aanvaard

3.

De sjablonen energiebalans, maatregelenlijst, en monitoring rapport (de uit te voeren maatregelen) worden
goedgekeurd. Deze sjablonen zullen door de bedrijven elektronisch, in een excel template worden
ingevuld. Deze sjablonen werden eveneens opgenomen in het bestek voor het beheerinstrument.

4.

In de horizontale sectorbegeleiding wordt een beheerinstrument uitgewerkt dat de bedrijven moet
ondersteunen in het opvolgen van hun energiegebruik en in het voldoen aan de verplichtingen van het
Auditconvenant. Op 17/2 werd de aanbesteding gecommuniceerd. Het detailbestek voor het
beheerinstrument STAC (Software Tool AuditConvenant) is goedgekeurd.
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