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1. Stand van zaken
Monitoring 2008
▪ De definitieve resultaten van de monitoring 2008 zijn vanaf nu beschikbaar en
worden besproken. Een bijkomende nota is opgesteld om het Jaarverslag van de
Auditcommissie aan de Vlaamse Overheid te completeren met de definitieve
resultaten van de monitoring 2008.
▪ Aan de Minister van Energie wordt toestemming gevraagd om in de toekomst het
Jaarverslag van de Auditcommissie aan de Vlaamse Overheid op het einde van het
jaar in te dienen, in plaats van in juli, zodat meteen de definitieve
monitoringgegevens van het voorgaande jaar volledig kunnen verwerkt worden.
Energieplannen 2e ronde
206 van de 220 in te dienen energieplannen 2e ronde werden ontvangen, waarvan 196
beoordeeld en 155 aanvaard.
4 bedrijven die nog niet gereageerd hebben op diverse herinneringen, zullen door de
Auditcommissie worden aangeschreven om hun aan te sporen om aan hun
verplichtingen i.v.m. het indienen van de energieplannen 2e ronde te voldoen.

2. Monitoring 2009
Het Verificatiebureau doet de voorbereiding van de geïndividualiseerde spreadsheet met
opname van de gegevens uit het energieplan 2e ronde, namelijk de goedgekeurde
maatregelenlijst en de al dan niet gewijzigde energiebalans 2008. Het Verificatiebureau
verzendt deze spreadsheet midden februari 2010 aan alle bedrijven, die een
goedgekeurd energieplan hebben met de vraag de aanvullingen tegen 1 april 2010 aan
het Verificatiebureau te bezorgen.
3. Lijst auditconvenantbedrijven
▪ De uittredingen van de 3 vestigingen van de Alro groep werden bekrachtigd :
Alro NV – Asitec NV en WCA NV
▪ De naamswijziging van Unipro in CSM Benelux wordt gemeld.
4. Varia
Voor de opmaak van de Energiebalans Vlaanderen vraagt Vito toestemming aan de
Auditcommissie om over de bestaande energiegegevens te mogen beschikken.
De federaties beslissen zelf onder welke vorm deze cijfers aan Vito zullen worden
verstuurd. De Auditcommissie maakt hiertegen geen bezwaar.
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