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VERGADERING AUDITCOMMISSIE 30 OKTOBER 2007

1. Energieplannen
Tot op datum van 30 oktober 2007 ontving het Verificatiebureau 226 energieplannen
die allen zijn goedgekeurd.
2. Monitoring 2006
Het Verificatiebureau ontving tot op heden 215 monitoringrapporten van de 226
vestigingen met een aanvaard energieplan. Er werden 202 monitoringrapporten
aanvaard. De bedrijven die nog niet aan hun monitoringverplichtingen voldeden worden
nauwgezet opgevolgd door het Verificatiebureau.
3. Lijst Auditconvenantbedrijven : douane en accijnzen
- De Quinn Group Belgium heeft een aanvraag tot uittreding ingediend wegens
stopzetting van de productieactiviteiten, de uittreding wordt bekrachtigd door de
commissieleden.
- Blagden Packaging Rumbeke N.V. meldt de naamsverandering in Pack2Pack
Rumbeke N.V.
4. De toetreding van de afvalverwerkende bedrijven en FeBem (Federatie van Bedrijven
voor Milieubeheer) werd bestudeerd en goedgekeurd. De toetreedbare bedrijven
kunnen tot eind 2007 beslissen om toe te treden tot het Auditconvenant.
5. Voor de STAC blijft er een kosteloze helpdeskondersteuning tot 12 mei 2008, nadien
zal het bedrijf dat beroep doet op de helpdeskfunctie van 3E, de prestaties betalen. De
bedrijven zullen tijdig op de hoogte worden gebracht van de prijsafspraken.
6. Er zal in 2008, voor de monitoring 2007, strenger worden toegezien op het tijdig
indienen van de gevraagde documenten. Er zal een meer strikte procedure worden
toegepast om de bedrijven, die aan hun verplichtingen niet tijdig nakomen, aan te
manen.
7. Begin 2008 zullen er op sectorniveau feedbacksessies worden georganiseerd om de
resultaten en conclusies uit de 1e ronde te evalueren en tevens om sectorgerichte
informatie te verstrekken.
Tijdens deze sessies zal eveneens toelichting worden gegeven omtrent de voorschriften
en aandachtspunten voor de monitoring 2007 en de opmaak van het energieplan voor de
2e ronde.
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