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043-06-131105 Toelichting 06 

Verlenging van het Auditconvenant 

 

Deze toelichting is van toepassing op de ondernemingen die het 
addendum bij het Auditconvenant ondertekend hebben. 

 

1. Situering 

 
Artikel 22 – lid 1 van het Auditconvenant, zoals definitief goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering op 10 juni 2005, zegt: 
 
“Dit Auditconvenant treedt in werking met ingang van de dag na de definitieve 
goedkeuring door de Vlaamse Regering en eindigt 8 jaar na de in artikel 3, leden 6 
en 7 bepaalde uiterste datum voor  bestaande vestigingen voor het indienen van de 
Verklaring van Deelname.” 
 
Concreet betekent dit dat het Auditconvenant eindigt op 10 december 2013.  
 
Ondertussen zijn de Partijen – met name het Vlaamse Gewest en de 
sectororganisaties – in overleg getreden over de voortzetting van het Auditconvenant 
en heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gegeven aan de 
ontwerpen voor de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten (voor VER en niet-VER-
bedrijven). Teneinde bij de uitvoering van de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten 
de huidige accijnsvrijstelling of –verlaging te kunnen verderzetten is de goedkeuring 
door de Europese Commissie vereist.    
 
In afwachting van de inwerkingtreding1 van de nieuwe energiebeleidsovereen-
komsten heeft de Vlaamse Regering op 18 oktober 2013 beslist het Auditconvenant 
te verlengen tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe 
energiebeleidsovereenkomsten én uiterlijk tot en met 31 december 2014 (hierna 
“Verlenging” genoemd). 
Dit om de continuïteit van energie-efficiënt denken, handelen en investeren bij de 
energie-intensieve industrie te garanderen en ervoor te zorgen dat de tegenprestatie 
van verminderde tarieven inzake accijnzen behouden blijft.  
 
Deze toelichting beschrijft het verwachte engagement van de Ondernemingen 
gedurende de periode van Verlenging. 

                                                           
1
 De nieuwe energiebeleidsovereenkomsten treden in werking op de laatste dag van de maand die volgt op de 

melding van de Vlaamse Regering van de goedkeuring door de Europese Commissie van de steunmaatregel voor 

België betreffende de toepassing van de mogelijkheden tot accijnsvrijstelling of –verlaging uit hoofde van artikel 

17 van de Richtlijn 2003/96/EG van de Raad. 
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2. Engagement van de ondernemingen 
 

Van ondernemingen die de Verlenging van het Auditconvenant onderschrijven (via 
de ondertekening van het addendum) wordt tijdens deze Verlenging volgende 
verwacht: 
 
- Tegen 1 april 2014 levert elke Onderneming haar monitoringrapport over 2013 in 

bij het Verificatiebureau. Dit rapport brengt verslag uit over het (specifieke) 
primaire energieverbruik, de voortgang van de energiebesparende maatregelen 
en eventuele andere acties die de onderneming in het kader van haar 
energiebeleid uitgevoerd heeft. 
 

- De Onderneming engageert zich tot het verder uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen uit het energieplan. 

 
- De Onderneming zet zich verder in om de energie-efficiëntie van haar installaties 

te verbeteren.   
 

3. Geldigheid energieplan. 
 

De Verlenging van het Auditconvenant impliceert eveneens de verlenging van de 
goedkeuring van de bestaande energieplannen van de Ondernemingen tot en met 31 
december 2014, en bijgevolg wordt ook voldaan aan de conformiteit zoals 
beschreven in artikel 6.5.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 
november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid. 
 
Dit houdt concreet in dat ondernemingen die in de loop van 2014 de verlenging van 
hun milieuvergunning dienen aan te vragen hun huidig energieplan kunnen 
toevoegen als geldig energieplan in het kader van Besluit Energieplanning (BEP).  
 

 
 


