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TOELICHTING 19

Verlenging van het benchmarkingconvenant

Deze toelichting is van toepassing op de Ondernemingen die het addendum bij het
benchmarkingconvenant over energie-efficiëntie in de industrie ondertekend hebben.

1. Situering
In afwachting van de inwerkingtreding1 van de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten, heeft de Vlaamse
Regering beslist het huidige benchmarkingconvenant 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 engagement van de Ondernemingen om gedurende de periode van
Verlenging het wereldtopniveau te behouden.
2. Bepaling van de Wereldtop
In toelichting 17 (paragraaf 4) wordt beschreven hoe in 2013 de resterende afstand tot de wereldtop
(RATW) van de vestigingen van Ondernemingen die toegetreden zijn tot het benchmarkingconvenant, met
de monitoringcijfers van 2012, bepaald zal worden. Op basis van deze resterende afstand tot de
wereldtop zal de eindafrekening plaatsvinden.
Voor Ondernemingen die de Verlenging van het benchmarkingconvenant onderschrijven (via
ondertekening van het addendum) wordt de wereldtop als volgt bepaald:
 Voor een Onderneming die voor de wereldtopbepaling van de processen van een vestiging gebruik
maakte van de methode benchmarking en/of best practice, alsook voor de gemengde bedrijven
(waar ook minstens één proces werd doorgelicht) zal in de spreadsheet van de monitoring 2012
voor de gebenchmarkte en best practice-processen één jaar autonome ontwikkeling (0.8% of voor
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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sommige processen het percentage zoals vastgelegd in het energieplan van het bedrijf) extra
verrekend worden.
Dit is de maatstaf voor het wereldtop blijven in 2013.
Met deze wereldtop en bijhorende afstand tot de wereldtop wordt dan het stroomschema voor
BM- en gemengde bedrijven (§4.1 van toelichting 17) verder doorlopen om de uiteindelijke RATW
te bepalen.
De verrekening van deze autonome ontwikkeling zal door het Verificatiebureau opgenomen
worden in het rekenblad voor de Monitoring 2012, door de Onderneming in te dienen tegen
uiterlijk 1 april 2013.
 Voor een Onderneming die voor de wereldtopbepaling van de processen van een vestiging enkel
gebruik maakte van de methode doorlichting is de wereldtop het primaire energieverbruik van de
vestiging zelf na het nemen van de rendabele maatregelen zoals opgenomen in het energieplan.
Deze Onderneming zal de IRR van de potentieel rendabele maatregelen (die het eind 2011 niet
haalden tot zekere maatregel) herberekenen met geactualiseerde energieprijzen van 2012. De
potentieel rendabele maatregelen die op deze manier het criterium van rendabiliteit bereiken,
krijgen de status ‘zeker’ en dienen ingepland te worden in 2013 of gecompenseerd met
alternatieve maatregelen in 2013. Ook dit is de maatstaf voor het wereldtop blijven in 2013.
Met de lijst van zekere maatregelen wordt dan het stroomschema voor DL-bedrijven (§4.1 van
toelichting 17) verder doorlopen om de uiteindelijke RATW te bepalen.
De herrekening van de potentieel rendabele maatregelen wordt door de onderneming opgenomen
in het Monitoringrapport over 2012, door de Onderneming in te dienen tegen uiterlijk 1 april 2013.
De afrekening van de Ondernemingen die de Verlenging van het benchmarkingconvenant onderschrijven
zal dus gebeuren in 2013, op basis van de monitoringdata van 2012.
De huidige werkwijze van monitoring en opvolging van de verbetering van energie-efficiëntie die gangbaar
is in het benchmarkingconvenant, wordt aangehouden tijdens de Verlenging.
Indien de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten nog niet van kracht zijn in 2014, dan zal de Verlenging
van het benchmarkingconvenant verder lopen.
Desgevallend zal bovenstaande werkwijze herhaald worden voor 1 april 2014 opdat de Ondernemingen
ook wereldtop blijven in 2014.
3. Geldigheid energieplan
De Verlenging van het benchmarkingconvenant impliceert eveneens de verlenging van de goedkeuring van
de bestaande energieplannen van de Ondernemingen tot en met 31 december 2013, en bijgevolg wordt
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ook voldaan aan de conformiteit zoals beschreven in artikel 6.5.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 19 november houdende algemene bepalingen over het energiebeleid.
Indien de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten nog niet van kracht zijn in 2014, dan zal de Verlenging
van het benchmarkingconvenant verder lopen.
Desgevallend zal de geldigheid van het energieplan opnieuw verlengd worden.
*

*
*
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