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COMMISS I E BEN CHMAR K IN G VLA ANDEREN

NIEUWSFL ASH N O VEMB ER 200 5

Nieuwsberichten van deze maand:

1. Naar aanleiding van de voordracht van de CREG op de vergadering van de
Commissie Benchmarking (d.d. 16/11/2005) over de voor de convenantbedrijven
voorziene degressiviteit bij de heffingen op de tarieven voor het
elektriciteitstransport, zullen de sectoren intern de voor hen nog open vragen
terzake oplijsten en tegen 06.12.2005 doorsturen naar het secretariaat van de
Commissie Benchmarking. De verzamelde vragen zullen door het secretariaat
worden gebundeld. Op de volgende vergadering van de Commissie
Benchmarking zal worden bepaald of er, en zo ja welk actieplan hieraan zal
worden verbonden.

2. Het op de vergadering van de Commissie Benchmarking gefinaliseerde
ontwerpattest voor het verkrijgen van een vermindering inzake accijnzen
op bepaalde brandstoffen zal door de overheid op juridische correctheid
worden nagezien.

3. De sectoren zullen d.m.v. een antwoordformulier bevestigen of de
resultaten van het Fedichem Vlaanderen onderzoek “Omkaderingskosten
2003-2012 i.v.m. het convenantgebeuren in de bedrijven“ ook voor hun
sector representatief zijn.

4. De geactualiseerde groeicijfers i.v.m. de voorbereidingen voor de tweede
allocatieperiode zijn door het VBBV voldoende representatief bevonden
voor de Ecofys-studie en werden aan de overheid overgemaakt.

5. Een voorstel van aanvulling van Toelichting 7 “Energieplannen” zal naar
de contactpersonen van alle convenantvestigingen worden gestuurd.
Opmerkingen kunnen met kopie aan de sectorvertegenwoordiger in de
Commissie Benchmarking worden teruggestuurd naar het secretariaat
van de Commissie Benchmarking.

6. In afwachting van de afsluiting van een nog lopend onderzoek bij de
overheid worden de werkzaamheden van de werkgroep autonome
ontwikkeling opgeschort.

Bezoek ook onze website: http://www.benchmarking.be

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
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