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1. * Een reeks vestigingen (compressiestations en LNG-terminal) van Fluxys zijn
toegetreden tot het Benchmarkingconvenant.
2.

* Tweede convenantcyclus: de CB heeft op voorstel van het VBBV termijnschema’s
goedgekeurd voor late toetreders waarvan op basis van de monitoring blijkt dat ze aan
de algemeen vooropgestelde termijnen om verklaarbare redenen niet zullen kunnen
voldoen. De betrokken ondernemingen zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht
van de voor hun vestiging(en) toegestane termijnen.

3. * Het is voor de bedrijven en voor het VBBV veelal moeilijk om het effect van de
maatregelen die in de projectfiches zijn beschreven kwantitatief correct op het
energieplan te lokaliseren. Het VBBV stelt daarom voor een “maatregelen”-hulpsheet toe
te voegen aan de huidige spreadsheet. In het kader van de aanloop naar de tweede
convenantcyclus zal het VBBV met akkoord van de CB deze aanpak vooraf bij een aantal
bedrijven uittesten. Het VBBV neemt rechtstreeks contact op met deze bedrijven en
informeert parallel de corresponderende sectorvertegenwoordiger in de CB.
4. * In verband met de WKK-potentieelstudies heeft de CB op voorstel van de werkgroep
evaluatie WKK beslist dat:

de sectorvertegenwoordigers contact opnemen met de bedrijven die nog geen studie
hebben ingediend, dit met het oog op een alsnog doorvoering van de technische
potentieelstudie;

voor de uitvoering/inhoud van de technische potentieelstudie wordt verwezen naar de
“Handleiding WKK” op de website van Energik;

de aanpak en het concept voor de eventueel noodzakelijke “diepere studie” verder
besproken en uitgewerkt wordt in de werkgroep evaluatie WKK;

de gebeurlijke economische potentieelstudie te kaderen is in de herziening van de
energieplannen voor de tweede convenantcyclus.
5. * De Belgische allocatievoorstellen emissierechten zijn overgemaakt aan de EU. Eerste
reacties worden verwacht in de loop van november.
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* Deze punten worden mee opgenomen in de nieuwsflash.
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