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Nieuwsberichten van deze maand: 
 

 

1. Stand van zaken energieplannen 2008-2012 
 

159 van de 172 bedrijven beschikken reeds over een goedgekeurd energieplan. Met acht 
bedrijven uit de chemiesector is overleg gepland. De vijf overige energieplannen zijn in 
behandeling en zullen eerstdaags worden goedgekeurd door het verificatiebureau.  

 
2. Stand van zaken monitoring 2008 

 

164 van de 177 monitoringverslagen zijn ingediend bij het verificatiebureau. De bedrijven 
die nog geen monitoring hebben ingediend werden gecontacteerd door het 
verificatiebureau met de vraag dit zo snel mogelijk in orde te brengen. 

 
3. Productmix bij opstellen en monitoren van de uitvoering van de 

energieplannen 

 
De werkgroep “productmix” is samengekomen op 31/03/2009. De belangrijkste besluiten 
zijn: 

� In het geval van Doorlichting:  
De mogelijke impact van gewijzigde productmix heeft geen consequenties naar de 
DL-bedrijven toe. Zij worden immers beoordeeld op het uitvoeren van hun 

maatregelen. Indien het bedrijf bepaalde maatregelen niet kan uitvoeren omwille van 
productmixproblemen, kan dit enkel aanvaard worden mits grondige motivatie aan 
het VBBV.  

� In het geval van Benchmark en Best Practice: 

De wereldtop wordt bepaald aan de hand van een studie en moet gehaald worden in 
2012. Indien het bedrijf bepaalde maatregelen niet kan uitvoeren en hierdoor zijn 
wereldtop niet zal halen, kan het bedrijf in samenspraak met het VBBV gebruik 

maken van correctiefactoren. Bij de opmaak van de nieuwe energieplannen voor de 
tweede ronde werden hiervoor correctiefactoren toegepast in de goedgekeurde 
studies. Indien het bedrijf alsnog een wijziging doorvoert, die nog niet is opgevangen 

door een correctiefactor in het energieplan, dan kan het bedrijf, mits grondige 
motivatie, een nieuwe correctiefactor voorstellen aan het VBBV. 
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