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COMMISS I E BEN CHMAR K IN G VLA ANDEREN

NIEUWSFL ASH JU NI 2005

Nieuwsberichten van deze maand:

1. Jaar-/periodiek evaluatieverslag van de Commissie Benchmarking: Het verslag
wordt aanvang juli verspreid als pdf.-file. De geadresseerden zijn de partijen bij het
benchmarkingconvenant. Deze zijn in eerste instantie vertegenwoordigd door de
leden van de Commissie Benchmarking en de contactpersonen uit de bedrijven.
Deze zullen zelf instaan voor de verspreiding naar de betrokken
verantwoordelijkheidsdragers uit hun hiërarchie bij de overheid, de
sectororganisaties en de aangesloten bedrijven.

2. Infodag Commissie Benchmarking:
- Datum: dinsdag 13.09.2005 van 14 uur tot 17 uur
- Plaats: Markiesgebouw Vlaamse overheid te Brussel
- Deelnemers: in eerste instantie de leden van de Commissie Benchmarking en de

contactpersonen uit de bedrijven. Op het inschrijvingsborderel wordt de
mogelijkheid voorzien om geïnteresseerden uit de eigen organisatie bijkomend in
te schrijven. (beperkt aantal)

3. Tweede toewijzingsperiode emissierechten in Vlaanderen: De Vlaamse overheid
moet een eerste allocatieplan voor de handelsperiode 2008-2012 voorbereiden.
Het is niet mogelijk te wachten op de actualisering van de energieplannen in het
kader van de tweede cyclus van het benchmarkingconvenant. Met akkoord van
de Commissie Benchmarking zal de overheid samen met het Verificatiebureau een
actualisatiebevraging naar groei bij de convenantbedrijven aan de hand van het
rekenbladconcept, horende bij de energieplannen, voor de periode 2008-2012
doorvoeren.

4. Een werkgroep rekenblad-energieplan/allocatie wordt opgericht: Bedoeling is om
proactief een analyse van de huidige energieplannen m.b.t. de allocatie van de
emissierechten voor de volgende toewijzingsperiode 2008-2012 door te voeren.
Voorzitter is Tomas Wyns (overheid/milieu).

5. Vrijstelling van belastingen op energieproducten en op elektriciteit voor de
convenantbedrijven: De Europese overheid heeft het gelijkwaardigheidsprincipe
tussen convenanten en voornoemde belastingen mits een aantal voorwaarden
aanvaard. Op federaal niveau wordt nu een KB over de toepassingsmodaliteiten
inzake vrijstellingen bij de Federale overheid voorbereid.

Bezoek ook onze website: http://www.benchmarking.be
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Deze nieuwsbrief werd verstuurd naar alle contactpersonen en geïnteresseerden. Wenst
u in de verzendlijst opgenomen te worden? Hebt u een adreswijziging of schrapping te
melden? Graag een seintje op info@benchmarking.be

Secretariaat Commissie Benchmarking

065-0013 


