
Nieuw adres: Roderveldlaan 5/1 Tel. 03 286 74 30 info@benchmarking.be 

2600 Berchem Fax. 03 286 74 39 www.benchmarking.be 

 

  COMMISSIE  BENCHMARKING  VLAANDEREN 

NIEUWSFLASH  –  me i  2009  
 

 

 
 

Nieuwsberichten van deze maand: 
 

 
De leden van de Commissie Benchmarking krijgen vragen over de wijze waarop 
omgegaan moet worden met de uitvoeringstermijnen van de maatregelen, zoals 

voorzien in de energieplannen, in het kader van de economische crisis. Binnen de 
tekst van het convenant en de bestaande toelichtingen zijn er volgende aspecten 
voorzien: 
 
 

Uitstel van maatregelen 
 
Indien een maatregel niet uitgevoerd wordt zal het verificatiebureau (VBBV) dit vaststellen 
bij de volgende jaarlijkse monitoring. De Commissie Benchmarking en het VBBV achten het 
echter wenselijk om de ernst van het probleem te kunnen inschatten en vragen daarom dat 

bedrijven, die getroffen zijn door de economische crisis en als gevolg daarvan in 2009 
geplande maatregelen niet kunnen uitvoeren, dit melden aan het VBBV en een uitstel voor 1 
jaar aanvragen.  

Voor bedrijven onder doorlichting geldt volgens de besluiten van de commissie dat de 
rendabele maatregelen moeten genomen worden tegen eind 2011. Deze bedrijven moeten 
dus enkel uitstel melden voor maatregelen in de energieplannen opgenomen met een 

uitvoeringsdatum in 2009. (of in een volgende fase in 2010) 
Voor bedrijven onder benchmarking en best practice geldt dat de rendabele maatregelen 
moeten uitgevoerd worden tegen eind 2009. Deze bedrijven kunnen ook uitstel aanvragen 

voor de maatregelen in 2009 op basis van voorgaande.  
Dit uitstel wordt conform het convenant - voor een periode van 1 jaar - gemotiveerd - 
aangevraagd aan het VBBV. 

Indien na 1 jaar blijkt dat de maatregelen om reden van voortdurende economische 
problemen nog steeds niet kunnen genomen worden wordt een nieuw uitstel aangevraagd 
bij het VBBV op dezelfde basis.  

Uitstel van maatregelen tot na 2012 is niet mogelijk gezien de looptijd van het convenant.   
 
 

Bezettingsgraad 
 
Doorlichting: 
In het geval van doorlichting heeft de bezettingsgraad geen invloed op de door het bedrijf te 
nemen maatregelen1. De bedrijven onder doorlichting zijn gehouden tot het nemen van de 

rendabele maatregelen en de jaarlijkse herevaluatie van de potentieel rendabele 
maatregelen. Productiedalingen leiden niet tot  het nemen van extra maatregelen.  
 

                                                
1 Toelichting 5: Autonome Ontwikkeling 
Ook het omgekeerde effect geldt: Bij een productieverlaging / negatieve groei in de volgende jaren, die aanleiding geeft tot een 
stijging van het specifiek energiegebruik, zal het bedrijf in kwestie enkele de maatregelen moeten uitvoeren die opgenomen zijn 
in het oorspronkelijk energieplan, ook al zal dit resulteren en in specifiek energiegebruik dat slechter uitvalt dan oorspronkelijke 

verwacht. 
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Benchmarking en best practice:  

Verlaagde bezettingsgraad heeft in het geval van benchmarking een impact op de afstand 
tot de wereldtop en dus op de te nemen maatregelen (rendabele, minder rendabele en 
alternatieve maatregelen) om deze afstand te overbruggen.  

Verlaagde bezettingsgraad als gevolg van marktomstandigheden mag conform het 
convenant gebruikt worden als correctie voor de bepaling van de afstand tot de wereldtop in 
het geval van benchmarking of best practice. In de meeste energieplannen is dit echter niet 

opgenomen.  
De bezettingsgraad zal dus ook een impact hebben op de resterende afstand tot de 
wereldtop bij de monitoring 2013 op basis waarvan dan eventueel alternatieve maatregelen 
berekend worden. (toelichting 17 par. 4) 

De commissie vraagt dat de bedrijven die getroffen worden door de economische crisis de 
evolutie van het specifiek energiegebruik in functie van de productie zo goed mogelijk 
monitoren. Dit is nodig als onderbouwing van een correctie van de bezettingsgraad in functie 

van marktredenen.  
 
Oprichten werkgroep 

De commissie zal een werkgroep oprichten met als taak het probleem van de 
bezettingsgraad verder te onderzoeken en voorstellen te formuleren aan de Commissie 
Benchmarking voor de wijze waarop deze correctiefactoren moeten toegepast worden en  

voor eventuele aanpassing van toelichting 3 (vergelijkbaarheid van processen en correcties) 
of par. 4 van toelichting 17. (alternatieve maatregelen) 
De correctie zal niet toegepast worden op de monitoring in de looptijd van het convenant 

maar enkel bij de monitoring in 2013 voor de bepaling van de resterende afstand tot de 
wereldtop.  
Na vaststellen van de methode in de werkgroep (hoe opvolgen van de efficiëntie in functie 

van de productie) zal er een schrijven komen van het VBBV hoe de opvolging concreet moet 
gebeuren.  
 

 
Niet moeten uitvoeren van maatregelen 
 

Doorlichting: 
De rendabele maatregelen moeten genomen worden. De minder rendabele maatregelen die 
bij de jaarlijkse herrekening niet rendabel te blijken moeten niet genomen worden.  

 
Benchmarking en best practice: 
De criteria om te beslissen om een maatregel definitief niet te moeten uitvoeren wordt 
genomen op basis van de bestaande toelichting 14 aftopping met betrekking tot aftopgrens, 

impact op de kapitaalstructuur, niet marktconforme maatregelen.  
 
 
Het VBBV volgt dit op in het kader van de jaarlijkse monitoring 
 

 
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 065-0036 


