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1. Federale retributie op emissierechten die gratis worden toegekend opgeheven
Op 22 juni 2007 werd door de Vlaamse Regering beslist om bij het Grondwettelijk Hof een
beroep in te stellen tot vernietiging van de artikelen 361, 362 en 363 van de Programmawet
van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006) m.b.t. de invoering van een federale
heffing op de gratis toegewezen broeikasgasemissierechten).
In deze artikelen werd voorzien in de invoering van een jaarlijkse federale heffing,
‘retributie’ genoemd, van 0,1 euro per gratis toegewezen emissierecht bij de houders van
een exploitanttegoedrekening in het nationale register van broeikasgassen.
In het Overlegcomité van 1 februari 2008 werd op voorstel van de Vlaamse minister van
Leefmilieu en Energie beslist om de federale retributie op de gratis emissierechten per 28
februari 2008 op te heffen.
In het Belgisch Staatblad van 27 oktober 2008 werd de Wet van 9 september 2008 "ter
opheffing van de retributie van € 0,1 op de emissierechten die gratis worden toegekend"
gepubliceerd.

2. Timing en uitvoering maatregelen energieplan 2008-2012
De tekst van het convenant stelt duidelijk wanneer de rendabele en minder rendabele
maatregelen moeten genomen worden in de eerste ronde van het convenant. De tekst van
het convenant is onduidelijk omtrent de tweede ronde.
Toelichting 17 “gebruik van alternatieve maatregelen” verduidelijkt deze termijnen voor
bedrijven die gebruik maken van benchmarking.
“Voor de nieuw geïdentificeerde rendabele en minder rendabele maatregelen uit het
energieplan van de tweede convenantronde, die waar nodig voor het halen van de
wereldtop zo snel mogelijk moeten worden genomen, wordt de uiterlijke toepassingsdatum
ervan respectievelijk vastgelegd op 31 december 2009 voor de rendabele maatregelen en
30 juni 2011 voor de minder rendabele maatregelen. Van deze data kan om
bedrijfsspecifieke redenen worden afgeweken in samenspraak tussen de vestiging en het
Verificatiebureau, cf. artikel 6, lid 5 en lid 6 van het benchmarkingconvenant.”
Toelichting 17 is door de aard van toelichting zelf niet van toepassing op bedrijven die
gebruik maken van doorlichting. Alternatieve maatregelen kunnen immers enkel genomen
worden ter vervanging van onrendabele maatregelen.
Voor bedrijven die gebruik maken van doorlichting besluit de commissie het volgende: het
convenant stelt dat DL-bedrijven slechts wereldtop zijn als zij hun rendabele maatregelen
hebben genomen. Deze maatregelen moeten zo snel mogelijk uitgevoerd worden, uiterlijk
tegen eind 2011.

Roderveldlaan 5/1, B-2600 Berchem
Tel. 03 286 74 30 – Fax. 03 286 74 39
info@benchmarking.be - www.benchmarking.be

3. Indienen energieplannen en energiestudies
Bedrijven die nog geen energiestudie en/of energieplan voor de tweede ronde van het
convenant hebben ingediend hebben bij het VBBV worden door de commissie
aangeschreven. Zij moeten zo snel mogelijk hun energieplan en of energiestudie indienen.
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