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043-03-070828 Toelichting 03 

Toelichting bij de tekst van het Auditconvenant rond 
monitoring van de energieplannen 

1. Inleiding 
Jaarlijks dient de Onderneming voor haar toegetreden vestigingen verslag uit te 
brengen per betrokken procesinstallatie. 
De vereisten waaraan deze verslaggeving dient te voldoen worden besproken in 
artikel 9 en bijlage 3 van het auditconvenant. 

2. Eerste periode van het auditconvenant 

2.1. Potentiële maatregelen 

Door toe te treden tot het auditconvenant engageert de vestiging zich tot het indienen 
van een energieplan. Dit energieplan dient ingediend te worden ten laatste één jaar 
na de Verklaring van Deelname aan het auditconvenant door de vestiging, dus in de 
praktijk ten laatste tegen 10/12/2006. [art. 5, lid 1] 
 
Het energieplan in kader van het auditconvenant omvat o.a. het uitvoeren van een 
audit: de resultaten van een analyse van het specifiek energiegebruik van de 
vestiging en haar procesinstallaties en de identificatie van mogelijke maatregelen om 
dit specifiek energieverbruik te verminderen. [art. 4, lid 2, 5°] 
 
Volgens de bepalingen van het auditconvenant zullen deze maatregelen 
gerangschikt moeten worden volgens hun IRR. [art. 4, lid 2, 6° en 7°] 
 
In de eerste periode van het auditconvenant zullen de maatregelen met een IRR van 
minstens 15% binnen een termijn van vier jaar na de datum van de aanvraag voor 
aanvaarding van het eerste energieplan, dus ten laatste tegen 10/12/2010, 
uitgevoerd worden. [art. 8, lid 1] 
 
Het resterende deel van de geïdentificeerde maatregelen heeft: 

a) ofwel een IRR gelegen tussen 6% en 15%; deze worden ook mee opgelijst 
in het energieplan [art. 4, lid 2, 6°] 

b) ofwel is er op het ogenblik van de audit niet voldoende informatie 
voorhanden om te bepalen of deze resterende maatregelen een IRR van 
minstens 15% hebben (nood aan studie, bepaalde voorwaarden die eerst 
vervuld dienen te zijn etc.). 

 
De resterende maatregelen zoals hierboven besproken onder b worden de potentiële 
maatregelen genoemd. Deze potentiële maatregelen worden bij het opstellen van het 
energieplan niet mee opgenomen in het chronologisch stappenplan. [art. 4, lid 2, 
8°] 
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2.2. Monitoring van de potentiële maatregelen 

Bij de jaarlijkse monitoring zullen ook de potentiële maatregelen geëvalueerd 
worden. 
Van de potentiële maatregelen waarbij op het ogenblik van de audit niet voldoende 
informatie voorhanden was om te bepalen of deze maatregelen een IRR van 
minstens 15% hadden (studie, voorwaardelijk, etc.) dient nagegaan te worden wat de 
resultaten van de studie, mogelijke invulling van de voorwaarden, etc. zijn.  Voor de 
potentiële maatregelen waarvoor nu wel een IRR berekend kan worden, zullen deze 
met een IRR van minstens 15% ook uitgevoerd moeten worden.  Deze maatregelen 
zijn mee op te nemen in het lopende chronologische stappenplan van het eerste 
energieplan. 
In geval van een studie, vraagt het VAV deze studie af te ronden tegen eind 2007.  
Van deze eindtermijn kan afgeweken worden mits grondige argumentatie van het 
bedrijf. 

2.3. Voorbeeld 

Voor de vestiging van een Onderneming wordt in kader van de toetreding tot het 
auditconvenant in het jaar 2006 een energieplan opgemaakt. 
Uit de audit van 2006 volgt dat er vijf maatregelen zijn die het specifiek 
energiegebruik van de vestiging kunnen doen verminderen. 
M1 en M2 hebben een IRR van respectievelijk 75% en 17%. 
M3 en M4 hebben een IRR van respectievelijk 7% en 14%. 
Voor M5 kan de IRR in 2006 nog niet bepaald worden aangezien hiervoor verdere 
studie nodig is. 
 
M1 en M2 worden mee opgenomen in het chronologisch stappenplan.  Omdat M1 
een zeer korte terugverdientijd heeft wordt de maatregel ingepland voor 2007.  M2 
wordt ingepland in 2009. 
 
Bij de monitoring in 2007 wordt alsvolgt geëvalueerd: 
� Is M1 uitgevoerd? 

Indien wel, alles in orde voor M1. 
Indien niet, waarom niet en hoe wordt het stappenplan aangepast? 

� Studie M5? 
Indien de studie werd afgerond, dient de IRR berekend te worden. 
Indien de IRR minstens 15% bedraagt dient M5 ook uitgevoerd te worden en mee 
opgenomen te worden in het stappenplan. 
Indien de IRR gelegen is tussen 6% en 15% dan wordt M5 mee opgenomen in 
het energieplan in de lijst van maatregelen met een IRR gelegen tussen 6% en 
15%. [art. 4, lid 2, 6°] 
Indien de studie nog niet werd afgerond, dient dit grondig geargumenteerd te 
worden, alsook dient de stand van zaken geschetst te worden en de verwachte 
datum van afronden van de studie meegedeeld te worden. 

 
Dit wordt herhaald bij de monitoring van 2008, 2009 
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3. Tweede periode van het auditconvenant 

3.1. Potentiële maatregelen 

Het eerste energieplan van de Onderneming voor haar vestiging is geldig tot 
10/12/2009. [art. 7, lid 1] 
De onderneming moet zes maanden voor het vervallen van de aanvaarding van het 
lopende energieplan een aanvraag tot aanvaarding van een geactualiseerd 
energieplan indienen.  Dus ten laatste tegen 10/06/2009. [art. 7, lid 2] 
 
Het geactualiseerd energieplan in kader van het auditconvenant omvat oa het 
uitvoeren van een audit: de resultaten van een analyse van het specifiek 
energiegebruik van de vestiging en haar procesinstallaties en de identificatie van 
mogelijke maatregelen om dit specifiek energieverbruik te verminderen. [art. 4, lid 2, 
5°] 
 
Volgens de bepalingen van het auditconvenant zullen deze maatregelen 
gerangschikt moeten worden volgens hun IRR. [art. 4, lid 2, 6° en 7°] 
 
In de tweede periode van het auditconvenant zullen de maatregelen met een IRR 
van minstens 13,5% binnen een termijn van vier jaar na de datum van de aanvraag 
voor aanvaarding van het geactualiseerd energieplan, dus ten laatste tegen 
10/06/2013, uitgevoerd worden. [art. 8, lid 2] 
 
Het resterende deel van de geïdentificeerde maatregelen heeft: 

a) ofwel een IRR gelegen tussen 6% en 13,5%; deze worden ook mee 
opgelijst in het energieplan [art. 4, lid 2, 6°] 

b) ofwel is er op het ogenblik van de audit niet voldoende informatie 
voorhanden om te bepalen of deze resterende maatregelen een IRR van 
minstens 13,5% hebben (nood aan studie, bepaalde voorwaarden die eerst 
vervuld dienen te zijn etc.). 

De resterende maatregelen zoals hierboven besproken onder b worden de potentiële 
maatregelen genoemd.  Deze potentiële maatregelen worden bij het opstellen van 
het energieplan niet mee opgenomen in het chronologisch stappenplan. [art. 4, lid 2, 
8°] 

3.2. Monitoring van de potentiële maatregelen 

Bij de jaarlijkse monitoring zullen ook de potentiële maatregelen geëvalueerd 
worden. 
Van de potentiële maatregelen waarbij op het ogenblik van de audit niet voldoende 
informatie voorhanden was om te bepalen of deze maatregelen een IRR van 
minstens 13,5% hadden (studie, voorwaardelijk, etc.) dient nagegaan te worden wat 
de resultaten van de studie, mogelijke invulling van de voorwaarden, etc. zijn.  Voor 
de potentiële maatregelen waarvoor nu wel een IRR berekend kan worden, zullen 
deze met een IRR van minstens 13,5% ook uitgevoerd moeten worden.  Deze 
maatregelen zijn mee op te nemen in het lopende chronologische stappenplan van 
het geactualiseerd energieplan. 


