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BESLUITEN DOOR DE COMMISSIE GENOMEN

1.

Voorzitterschap :
• Tijdens de eerste vergadering van de Auditcommissie op 6 december 2005 neemt
de Heer Marc Van den Bosch (VOKA) tijdelijk het voorzitterschap van de
commissie op zich tot een voorzitter wordt benoemd.
• In januari 2006 wordt de Heer Roger De Croock aangesteld als voorzitter van de
Auditcommissie.
Huishoudelijk reglement :
• Een voorstel van huishoudelijk reglement naar analogie van dat van de Commissie
Benchmarking wordt in de vergadering van 14 februari 2006 goedgekeurd en
bekrachtigd.
Nieuwkomer :
• Het begrip “nieuwkomer bij het Auditconvenant” wordt nauwkeurig gedefinieerd en
in de vergadering van 14 februari 2006 wordt het reglement hieromtrent
bekrachtigd.
Aanvragen – uittredingen :
• In de vergadering van 9 maart aanvaardt de Auditcommissie 2 van 3 nieuwe
aanvragen tot toetreding tot het Auditconvenant en 1 uittreding.
Overgang BEP-AC
•

Om de reglementering met betrekking tot het “Besluit Energieplanning” met die van
het “Auditconvenant” te harmoniseren, werden in de vergadering van 9 maart de
gepaste overgangsmaatregelen geformaliseerd en bekrachtigd. Daarbij worden aan
de bedrijven, die al gestart waren met een energieplan in het kader van BEP, de
volgende 2 opties aangeboden om met de regels van het Auditconvenant in lijn te
komen.
Optie 1
Het bedrijf voert de besparingsmaatregelen uit volgens de timing vooropgesteld in
het BEP. Uiterlijk tegen 10/6/2009 actualiseert het bedrijf zijn energieplan volgens
de uitvoeringsmodaliteiten van het Auditconvenant.
Optie 2
Het bedrijf actualiseert, uiterlijk 1 jaar na toetreding tot het Auditconvenant, het
energieplan opgemaakt voor het BEP en schikt zich daarmee naar het
Auditconvenant. Dit houdt een herberekening van de IRR van de diverse
maatregelen uit het energieplan met geactualiseerde energieprijzen in. Als
tegenprestatie voert het bedrijf deze maatregelen door, uiterlijk 4 jaar na het
voorleggen van dit geactualiseerd energieplan aan het Verificatiebureau
Auditconvenant Vlaanderen.
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Technische sectorbegeleiding algemeen
Op 10 januari 2006 worden de commissieleden geïnformeerd dat de overheid een
budget van 240.000 Euro ter beschikking stelt voor de technische sectorbegeleiding.
A) Horizontale technische sectorbegeleiding
• Voor de horizontale sectorbegeleiding wordt een stuurgroep opgericht die een
informatica-beheerinstrument laat uitwerken, dat de bedrijven moet
ondersteunen in het opvolgen van hun energiegebruik en in het voldoen aan de
verplichtingen van het Auditconvenant.
• Een budget van 100.000 Euro wordt voorzien voor deze horizontale begeleiding
Op 12 mei 2006 wordt het project aan het consortium 3 E- Econotec & KnowIt!
gegund.
B) Verticale technische sectorbegeleiding
• In de vergadering van 9 maart wordt de budgettoewijzing van 140 000 Euro
goedgekeurd en vastgelegd. Ook de procedure voor de verticale
sectorbegeleiding wordt goedgekeurd.
Werkwijzen VAV
• In de vergadering van 10 januari 2006 verstrekt het Verificatiebureau
Auditconvenant Vlaanderen (VAV) informatie aan de Auditcommissie over de
werkwijze en aanpak van de toegewezen taken aan het VAV.
• De sjablonen voor de energiebalans, de maatregelenlijst, en het monitoringrapport
(de opvolging van de uit te voeren maatregelen) worden goedgekeurd tijdens de
vergadering van 9 maart. Deze sjablonen zullen door de bedrijven in een excel
template elektronisch worden ingevuld. Dezelfde sjablonen werden uiteraard ook
opgenomen in het informatica- beheerinstrument.
Websites :
• Om de klantvriendelijkheid voor bedrijven te bevorderen zal de website van het
Auditconvenant beter op andere verwante websites worden afgestemd, er zal
steeds verwezen worden naar die website die de finale verantwoordelijkheid draagt
voor een bepaald document. Dit zal een betere actualisatie van de documenten
toelaten.
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2. UITVOERING AUDITCONVENANT STAND VAN ZAKEN
2.1 Toetreding tot het Auditconvenant

Aantal toegetreden bedrijven

Op 10 december 2005, de deadline voor toetreding tot het Auditconvenant hadden
229 bedrijven hun “Verklaring tot Deelname” ingediend. Zoals uit Figuur 1 blijkt,
hebben de meeste bedrijven gewacht tot de deadline om tot het Auditconvenant toe
te treden.
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Figuur 1 : Verloop van aantal toetredingen in de tijd.
Vier van deze 229 bedrijven hadden bij toetreding een energiegebruik onder de 0,1
PJ primair. Hun aanvraag werd aanvaard, omdat zij een onderbouwde stijging van
het energiegebruik boven 0,1 PJ primair in de komende jaren verwachtten.
Een bedrijf werd aanvaard als nieuwkomer aangezien het een energiegebruik had dat
in 2004 hoger was dan 0,5 PJ primair en in 2005 daalde onder deze grens.
Een ander bedrijf wenste, omwille van het stopzetten van de activiteiten, het
Auditconvenant te verlaten. Ook dat verzoek werd aanvaard. Dit brengt het
definitieve aantal toegetreden bedrijven in mei 2006 op 229.
In totaal geven de toegetreden bedrijven voor 2004 een primair energiegebruik van
45,5 PJ op. Dat vertegenwoordigt ongeveer 9% van het totale industriële
energiegebruik in Vlaanderen. (Bron : Energiebalans Vlaanderen, 2004, Emis, Vito)
De verdeling van de toegetreden bedrijven over de sectoren is gegeven in Tabel 1 en
Figuur 2.
De grootste sectoren zijn de voeding, de chemische en kunststoffensector, de
technologiesector en de textiel. Vijf op de zes toegetreden bedrijven behoort tot één
van deze vier sectoren.
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Tabel 1 : Sectorverdeling van het aantal toegetreden bedrijven en van hun energiegebruik.
Sectoren

Aantal bedrijven

Chemie en kunststoffen
Voeding
Technologie
Textiel en hout
Diversen
TOTAAL

Primair PJ
energiegebruik
11,3
14,3
8,6
7,3
3,9
45,5

54
71
46
36
22
229
Energiegebruik

Aantal

Chemie &
kunststoffen
Voeding
Technologie
Textiel
Diversen

Figuur 2 : Sectorverdeling van het aantal toegetreden bedrijven en van hun energiegebruik.
Meer dan de helft van de bedrijven liggen in West- en Oost-Vlaanderen. De voeding(diepvries-) en textielsector dragen hier in belangrijke mate bij.

Aantal toegetreden bedrijven

Naar energiegebruik zijn de bedrijven niet gelijk verdeeld, zoals figuur 3 toont.
Zestig procent van de toegetreden bedrijven hebben een primair energiegebruik
onder de 0,2 PJ.
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Figuur 3 : Verdeling van de toegetreden bedrijven volgens primair energiegebruik.
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>0,5

2.2 Aanvaarding van de energiedeskundigen
De toegetreden bedrijven moeten uiterlijk een jaar na toetreding een energieplan aan
het Verificatiebureau overhandigen. Tien bedrijven hadden reeds voor het Besluit
Energieplanning een energieplan opgesteld (zie verder). Alle anderen moeten een
externe energiedeskundige aanduiden, die ofwel zelf het energieplan opmaakt of de
interne expert hierbij coacht.
Energieconsulenten worden door het VAV getoetst om na te gaan of zij aan de
criteria van het Auditconvenant voldoen. Geen enkele energiedeskundige moest tot
nu toe geweigerd worden. De gemiddelde behandelingsduur voor aanvragen
bedraagt acht kalenderdagen. Voor vier aanvragen treedt de energiedeskundige op
als coach. In alle andere gevallen neemt hij de opmaak van het energieplan zelf ter
harte.
Van de 229 bedrijven hadden
energiedeskundige aangeduid.

29

bedrijven

eind

juni

2006

nog

geen

2.3 Bedrijfsbezoeken
Het VAV poogt rekening te houden met de industriële context bij de beoordeling van
de energieplannen en de monitoringrapporten. In dat kader voorziet het tijdens de
uitvoering van de energieaudit een bezoek aan het bedrijf.
De hoofdbedoeling daarbij is om het bedrijf beter te leren kennen en aldus met meer
kennis van zaken het energieplan te kunnen beoordelen. Ook van de kant van het
bedrijf is dit een gelegenheid tot kennismaking met het VAV en tot het bespreken van
specifieke aandachtspunten van het Auditconvenant. Tenslotte biedt het
bedrijfsbezoek de gelegenheid om het auditproces zelf te evalueren en daar waar
nodig bij te sturen.
Tot en met eind juni 2006 zijn 56 bedrijfsbezoeken uitgevoerd.

2.4 Beoordeling energieplannen
De meeste energieplannen worden pas tegen eind 2006, één jaar na toetreding,
verwacht. In dit stadium is het daarom onmogelijk een overzicht te geven van het
aantal beoordeelde en aanvaarde energieplannen, noch van de verwachte
energiebesparingen of van de vermeden CO2-emissies, zoals opgelegd door Artikel 10
van het Auditconvenant.
Toch tellen we nu al 10 bedrijven, die over een energieplan beschikken. Ze hebben
die plannen in het kader van het Besluit Energieplanning en ten behoeve van een
vernieuwing van de milieuvergunning opgemaakt. Zij vertegenwoordigen qua
energiegebruik bijna 4% van alle auditconvenantbedrijven.
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Tot nog toe hebben praktisch alle voorgestelde besparingsmaatregelen betrekking op
de optimalisatie van de nutsvoorzieningen en op het plaatsen van
frequentiesturingen.

2.5 Technische sectorbegeleiding
De organisatie van de technische sectorbegeleiding is een afzonderlijke opdracht van
het VAV. Deze technische sectorbegeleiding is in twee luiken opgesplitst: een
horizontaal, sectoroverkoepelend luik en een verticaal, sectorspecifiek luik.
Voor het horizontale luik opteerde de Auditcommissie voor het beschikbaar stellen
van een informatica-beheerinstrument, dat de bedrijven moet toelaten om de
energie-efficiëntie op te volgen en de administratieve verplichtingen te
vereenvoudigen.
Het VAV assisteerde de werkgroep “Horizontale technische sectorbegeleiding” bij de
opmaak van het bestek en de gunning van de opdracht. Eind mei 2006 is gestart met
de uitvoering van de opdracht.
Voor het verticale luik ontving het VAV van een sector tot nog toe één
projectvoorstel, dat werd goedgekeurd. Bij de andere sectoren worden momenteel
projectvoorstellen voorbereid.
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3. INSPANNINGEN VAN DE OVERHEID
•

(Artikel 15 lid 3 & lid 6 van het Auditconvenant)
- Degressiviteit op de federale bijdrage op elektriciteit:
In voege sinds 01.10.2005. De wettelijke basis wordt gevormd door de wet
houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 (Belgisch Staatsblad 29.07.2005) en
het Koninklijk Besluit van 26 september 2005 (Belgisch Staatsblad 29.09.2005) tot
wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere
regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare
dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle
op de elektriciteitsmarkt.
- Verminderde tarieven inzake accijnzen:
De wettelijke basis wordt gevormd door het Koninklijk Besluit van 3 juli 2005
(Belgisch Staatsblad 07.07.2005) houdende maatregelen voor de toepassing van
bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen en het Ministerieel Besluit van 27
oktober 2005 (Belgisch Staatsblad 09.11.2005) betreffende de belasting van
energieproducten en elektriciteit.
De aanvraagprocedure voor deze verminderde tarieven moet door de federale
overheid nog in een omzendbrief gegoten worden. Deze omzendbrief is in
voorbereiding.
De verminderde tarieven zullen met terugwerkende kracht toegepast worden.

• (Artikel 15 lid 9 van het Auditconvenant)
Conform artikel 15, lid 9 van het auditconvenant heeft de Vlaamse overheid in haar
overheidscommunicatie aandacht besteed aan de positieve medewerking van de
convenantondernemingen, o.a.:
Persbericht 20 december 2005 omtrent het succes van toetreding van de bedrijven uit de
doelgroep.
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