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Nieuwsberichten van deze maand: 

 
1. Monitoring 2005 Benchmarking-Convenant: 

Het Verificatiebureau rapporteert tegen eind april de voorlopige cijferresultaten en 
tegen eind mei de definitieve cijferresultaten aan de Commissie Benchmarking. 
De bedrijven waar geen problemen worden vastgesteld, ontvangen onmiddellijk 
een schriftelijke goedkeuring van het Verificatiebureau.  De andere bedrijven zullen 
door de verificateur over de vastgestelde onduidelijkheden of problemen worden 
geïnformeerd, waarbij het overleg over de te nemen acties onmiddellijk wordt 
gestart. Van zodra alles in orde is gebracht, ontvangen ook zij een officiële 
goedkeuring.  

 
2. Eindrapport werkgroep Monitoring 2005: 

De werkgroep heeft, m.b.t. artikel 19 van het Benchmarking-Convenant “sancties”, 
een controleblad met bijhorende checklijsten samengesteld. 
Deze documenten zullen door het Verificatiebureau gehanteerd worden als 
hulpinstrument bij de beoordeling van afwijkingen tussen monitoring en energieplan. 
Basisprincipe blijft dat de bij het Benchmarking-Convenant aangesloten 
ondernemingen hun verplichtingen conform het convenant moeten nakomen. 
Deze documenten vormen geen bindend alternatief t.o.v. de convenanttekst 
alsdusdanig. 
Deze documenten zullen eveneens per e-mail, ter informatie verstuurd worden naar 
de  contactpersonen van de convenantbedrijven. 

   
3. Gewestelijke en Nationale energiebalansen: 

In het kader van de Gewestelijke en Nationale energiebalansen zal het 
Verificatiebureau de energieverbruikgegevens van de monitoring van vorig jaar in 
de maand mei overmaken aan de sectoren, die op hun beurt deze gegevens zullen 
doorgeven aan VITO. Een aantal sectoren meldt dat ze voortaan geen 
“consolidatie” van de VBBV-data met de hen door de bedrijven ter beschikking 
gestelde gegevens zullen doorvoeren en beide gegevenspakketten onverkort aan 
VITO zullen doorgeven. 

 
 
Bezoek ook onze website:   http://www.benchmarking.be
 
Deze nieuwsbrief wordt 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  

065-0022 
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