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Nieuwkomers & Uittreders

1. Het begrip nieuwkomer in het Auditconvenant

Artikel 8, lid 3 van het Auditconvenant stipuleert:

De Ondernemingen die voor hun nieuwe vestiging(en) toetreden
tot het Auditconvenant en daarom een eerste aanvraag voor
aanvaarding van een energieplan indienen 4 jaar na de uiterste
datum voor bestaande vestigingen voor het indienen van de
Verklaring van Deelname of later, stellen dit eerste
energieplan op conform de bepalingen van artikel 4 met dien
verstande dat in lid 2, 7° van hetzelfde artikel, 15% wordt
vervangen door 13,5% en dat de investeringen worden uitgevoerd
conform lid 2 wat betreft termijn, maatregelen en rentevoet.

In dit artikel van het Auditconvenant worden nieuwkomers beschouwd als nieuwe vestigingen
van ondernemingen.
Er zijn echter nog tal van andere situaties denkbaar waarbij een vestiging van een
onderneming beschouwd zou kunnen worden als een nieuwkomer in het Auditconvenant.

2. Invulling van het begrip nieuwkomers

1. Overstap van Benchmarkingconvenant naar Auditconvenant.

Momenteel bestaan er een aantal vestigingen van ondernemingen die toegetreden zijn tot het
Benchmarkingconvenant maar omwille van bepaalde redenen willen overstappen naar het
Auditconvenant. Deze redenen kunnen zijn:

a. Dalend energieverbruik, waardoor het jaarlijks primair energieverbruik daalt onder 0.5 PJ.
b. Jaarlijks primair energieverbruik kleiner dan 0.5 PJ, niet meer VER-plichtig of in de

toekomst niet meer VER-plichtig (bijvoorbeeld als gevolg van invoer 3 MW-regel).
[VER = verhandelbare emissierechten]

c. Jaarlijks primair energieverbruik gelegen tussen 0.1 PJ en 0.5 PJ, toegetreden tot het
Benchmarkingconvenant met oog op VER-plichtig zijn, maar uiteindelijk toch niet VER-
plichtig.

Vestigingen van ondernemingen die vallen onder categorie b konden voor verstrijken van de
deadline toetreding (10 december 2005) niet toetreden tot het Auditconvenant om wille van
artikel 3, lid 1 (“ […] voor zover dit niet gebeurt voor dezelfde
vestigingen als waarvoor de Onderneming is toegetreden tot het
Benchmarkingconvenant.”).

Door het wegvallen van de VER-plicht is artikel 3, lid 1 niet meer van toepassing en worden
ze beschouwd als nieuwkomers in de doelgroep van het Auditconvenant, voor zover hun
energieverbruik groter is dan 0.1 PJ.
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Voor vestigingen van ondernemingen uit categorie c werd de toetredingsperiode op basis van
artikel 3, lid 7 met 6 maanden verlengd (tot 10 juni 2006). Vooreerst dient er duidelijkheid te
zijn omtrent het toepassingsgebied VER. Verlenging was noodzakelijk om te vermijden dat
overstappers van Benchmarkingconvenant naar Auditconvenant later weer dienen over te
stappen naar Benchmarkingconvenant door toch VER-plichtig zijn.

De eventuele overstap van Benchmarkingconvenant naar Auditconvenant voor de vestiging
van een onderneming is een vrije keuze van deze onderneming. Het mag, maar het moet niet.
Een vestiging die niet meer VER-plichtig is, heeft geen nood meer aan emissierechten en dus
eveneens geen nood meer aan de tegenprestatie zoals vermeld in het Benchmarkingconvenant
(i.e. garantie voldoende emissierechten). De andere tegenprestaties (accijnzen, federale
bijdrage, etc.) zijn dezelfde in beide convenanten.
Ook voor de overheid is het aangesloten zijn bij een convenant voldoende: de instrumenten
Benchmarkingconvenant en Auditconvenant en hun potentieel qua energiebesparing worden
namelijk samen bekeken.

Door de eventuele overstap van een vestiging van Benchmarkingconvenant naar
Auditconvenant vrij te laten, is zich vragen stellen rond eventuele beperkingen in de tijd van
deze overstap niet meer relevant.

Voor ondernemingen met vestigingen in categorie a bestaat er geen meldingsplicht
betreffende het energieverbruik lager dan 0.5 PJ. Alleen het VBBV (Verificatiebureau
Benchmarking Vlaanderen) zal van deze individuele gegevens op de hoogte zijn via het
monitoringsprotocol. Hier geldt echter de clausule van vertrouwelijkheid van gegevens.
Er wordt dan ook verwacht van het VBBV dat het de mogelijkheden schetst omtrent overstap
van Benchmarkingconvenant naar Auditconvenant aan de betrokken vestigingen.

2. Ondergrens 0.1PJ

Voor een niet nader bepaald aantal vestigingen van ondernemingen schommelt het primair
energieverbruik rond de ondergrens van het toepassingsgebied (0.1 PJ).
Bedrijven met een energieverbruik lager dan 0.1 PJ hadden tot 10 december 2005 de kans om
kenbaar te maken ook te willen toetreden tot het Auditconvenant, via het opsturen van een
Verklaring van Deelname. In functie van de bezettingsgraad van het VAV zal bekeken
worden of deze bedrijven mee opgenomen kunnen worden in het Auditconvenant.
4 ondernemingen hebben dit voor telkens één van hun vestigingen ook daadwerkelijk gedaan.
Op 10 januari 2006 besliste de Auditcommissie deze vestigingen toe te laten tot het
Auditconvenant mits zij hun motivatie voor toetreding voldoende argumenteren.
Voor de andere vestigingen met een primair energieverbruik lager dan 0.1 PJ geldt dat ze als
nieuwkomer gedefinieerd kunnen worden als:

d. Voor 10 december 2005 bedroeg het primair energieverbruik van de vestiging minder dan
0.1 PJ; de vestiging behoort dus niet tot de doelgroep van het Auditconvenant en kan dus
niet toetreden. Na 10 december 2005 overschrijdt het energieverbruik van de vestiging de
ondergrens van het toepassingsgebied.

Voor deze categorie d van vestigingen kan men stellen dat ze een nieuwkomer zijn in de
doelgroep van het Auditconvenant op het ogenblik dat ze de ondergrens van 0.1 PJ primair
energieverbruik overschrijden.
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De vestigingen van ondernemingen in dit geval dienen zichzelf bekend te maken. De
verminderde tarieven inzake accijnzen worden beschouwd als stimulans voor deze bedrijven
om zichzelf kenbaar te maken als nieuwkomer en toe te treden tot het Auditconvenant. Er
dient door het VAV (Verificatiebureau Auditconvenant Vlaanderen) gecontroleerd te worden
of de vestiging die zich kenbaar maakt weldegelijk in het referentiejaar 2004 geen jaarlijks
primair energieverbruik had groter dan 0.1 PJ. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is de
vestiging uitgesloten van toetreding tot het Auditconvenant.

Het vastleggen van een termijn waarbinnen de vestigingen van ondernemingen uit categorie d
dienen toe te treden tot het Auditconvenant is niet zinvol aangezien de vestigingen zichzelf
bekend dienen te maken.

Na goedkeuring van deze toelichting door de Auditcommissie, zullen de
sectorvertegenwoordigers hun leden nog eens extra informeren over deze toelichting via de
gebruikelijke kanalen binnen hun sectorfederatie (elektronische nieuwsbrief, e.d.). De
overheid zal deze toelichting ook communiceren via de website www.energiesparen.be.

3. Uittreders

Afzonderlijk dient ook de behandeling van de uittreders bekeken te worden. Onder uittreders
kunnen die vestigingen van ondernemingen beschouwd worden die in de toekomst niet meer
tot de doelgroep van het Auditconvenant zullen behoren door:

e. Opsplitsing van de vestiging in verschillende vestigingen met een energieverbruik kleiner
dan 0.1 PJ.

f. De vestiging heeft door het nemen van maatregelen in kader van het Auditconvenant een
primair energiegebruik kleiner dan 0.1 PJ.

g. Het energieverbruik van de vestiging zakt onder 0.1 PJ door bijvoorbeeld de sluiting van
een deel van de vestiging, een terugval in de productie, etc.

Vestigingen van ondernemingen uit categorie e kunnen binnen de doelgroep van het
Auditconvenant blijven door zich te laten registreren als een multisite.

Het uittreden uit het Auditconvenant is een vrije keuze. Het mag maar het moet niet.
Verplichten van uit te treden zou tot paradoxale situaties kunnen leiden waarbij een vestiging
van een onderneming haar energie-efficiëntie laat zakken om het energieverbruik boven de
0.1 PJ te houden, om op die manier in het Auditconvenant te kunnen blijven om van de
verminderde tarieven inzake accijnzen te kunnen blijven genieten. Het is duidelijk dat de
ondernemingen noch de overheid hiermee gebaat zijn.

Indien een onderneming voor één van haar toegetreden vestigingen beslist van uit het
Auditconvenant te stappen dan dient volgende procedure gevolgd te worden:
1. De onderneming meldt de wens om uit te stappen aan het VAV en geeft ook duidelijk en

verifieerbaar weer waarom.
Het VAV wijst de onderneming erop wat mogelijke gevolgen / effecten kunnen zijn van
deze uittreding; bijvoorbeeld jojo-effect rond 0.1 PJ, etc.

2. Na verificatie meldt het VAV dit aan de Auditcommissie.
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3. De Auditcommissie keurt de uittreding goed.

Een onderneming die voor een vestiging uit het Auditconvenant stapt, zal voor die vestiging
minder dan 0.1 PJ primaire energie per jaar verbruiken. Hierdoor zal deze onderneming na
uitstap ook geen enkele verplichting hebben voor haar vestiging ten aanzien van het Besluit
Energieplanning. Het energieplan, opgesteld in kader van het Auditconvenant, komt te
vervallen in kader van het Auditconvenant en kan voor de resterende geldigheidsduur van het
plan, gebruikt worden in kader van andere milieuwetgeving, indien van toepassing.

Het is duidelijk dat uittreden uit het Auditconvenant inhoudt dat rechten en plichten in kader
van het Auditconvenant komen te vervallen.


