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1. Energieplannen
Op datum van 25 september 2007 ontving het Verificatiebureau 227 energieplannen.
Van deze 227 energieplannen heeft het Verificatiebureau er 222 aanvaard.
2. Monitoring 2006-2007
Het Verificatiebureau ontving tot op heden 209 monitoringrapporten van de 222
vestigingen met een aanvaard energieplan. Er werden 131 monitoringrapporten
aanvaard. De bedrijven die nog niet aan hun monitoringverplichtingen voldeden worden
nauwgezet opgevolgd door het Verificatiebureau.
3. Lijst Auditconvenantbedrijven : douane en accijnzen
Er wordt akte genomen van de naamswijziging van Glaverbel in AGC Flat Glass
Europe NV en van Seapane NV in AGC Seapane NV.
4. Resultaten van de bevraging bij de bedrijven
Belangrijkste aandachtspunten
- De beoordeling met betrekking tot het formuleren en uitwerken van
energiebesparende maatregelen door de energiedeskundige scoorde matig, evenals
het gevonden potentieel aan energiebesparing.
Het Verificatiebureau Auditconvenant Vlaanderen (VAV) zal bij de actualisering
van het energieplan (2e ronde) het kwaliteitsniveau van de energiedeskundige
bewaken en zonodig streven naar een betere specifieke technische deskundigheid
bij de energiedeskundige.
Het VAV zal richtlijnen uitschrijven waarin het verwachtingspatroon met
betrekking tot het energieplan, in te dienen tegen midden 2009, met o.a. extra
aandacht voor de processen, duidelijk zal worden meegedeeld aan de
auditconvenantbedrijven en de energiedeskundigen.
- De algemene aanpak door het VAV werd positief beoordeeld alhoewel sommige
bedrijven het invullen van de gevraagde templates als moeilijk hebben ervaren. Het
VAV zal dit in de toekomst beter trachten te begeleiden.
- Er is vraag naar meer informatie over energiebesparende maatregelen. De website
van het auditconvenant zal in de toekomst benut worden om meer inlichtingen te
verschaffen en doorverwijzingen bevatten naar interessante websites over
energiebesparingen.
5. Software Tool Auditconvenant (STAC)
De Auditcommissie betreurt het lage gebruikersaantal van de tool. Veel bedrijven
vinden
dat de tool geen meerwaarde biedt in vergelijking met hun huidig
opvolgsysteem en ervaren de tool als complex. Er is algemene tevredenheid over de
extra opleidingsessies maar deze leidden niet tot een substantiële verhoging van het
aantal gebruikers..
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