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BESLUITEN
VERGADERING AUDITCOMMISSIE 28 AUGUSTUS 2007
1. Energieplannen
Op datum van 28 augustus 2007 ontving het Verificatiebureau 226 energieplannen. Van
deze 226 energieplannen heeft het Verificatiebureau er 221 aanvaard.
2. Monitoring 2006-2007
Het Verificatiebureau ontving tot op heden 194 monitoringrapporten van de 221
vestigingen met een aanvaard energieplan. Er werden 106 monitoringrapporten
aanvaard. De bedrijven die nog niet aan hun monitoringverplichtingen voldeden, zullen
eerstdaags nogmaals gecontacteerd worden met de vraag om de monitoringrapporten
2006 zo snel mogelijk te bezorgen aan het Verificatiebureau.
3. Software Tool Auditconvenant (STAC)
10 STAC opleidingsessies van een halve dag, voor maximum 5 personen per sessie,
worden bijkomend georganiseerd.
De opleiding is gratis voor de bedrijven maar de kosten per deelnemer worden wel
gefinancierd uit de middelen die beschikbaar zijn voor de technische sectorbegeleiding.
7 sessies zijn reeds doorgegaan, de volgende sessies zijn nog gepland :
4/9/2007 te Gent – Fedustria : Poortakkerstraat 96/98 -9051 Gent
6/9/2007 te Kortrijk – Vlaams Kunststofcentrum – E. Sabbelaan 49, 8500 Kortrijk (*)
11/9/2007 te Gent – Fedustria : Poortakkerstraat 96/98 – 9051 Gent (*)
(*) sessie is reeds volzet
4. Aanvragen tot uittreding
Een textielverwerkend bedrijf heeft de activiteiten stilgelegd, de uittreding wordt
bekrachtigd door de Auditcommissie.
5. Lijst Auditconvenantbedrijven : douane en accijnzen
De Europese Commissie verlangt van de Federale Overheid een lijst van de
Auditconvenant- en Benchmarkingbedrijven die aan hun verplichtingen hebben
voldaan, zodat de steunmaatregel, namelijk het toekennen van de accijnsverlaging, kan
worden verantwoord. In samenwerking met het Vlaams Energieagentschap van de
Vlaamse Overheid werd deze lijst opgemaakt. Hierin worden alle bedrijven vermeld die
in 2006 een attest hebben ontvangen om de vermindering van de accijnzen op
energieproducten aan te vragen. De Auditcommissie geeft haar goedkeuring op deze
lijst.
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