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Toelichting 09

Toelichting voor de verlenging van de
energiebeleidsovereenkomsten en voor
de tweede ronde van de
energiebeleidsovereenkomsten

1 Inleiding
In deze toelichting wordt de procedure voor de verlenging van de energiebeleidsovereenkomsten tot
eind 2022 uitgewerkt inclusief de modaliteiten voor de tweede ronde: het energieplan en de
energieaudit; alsook de afstemming van de monitoring van het eerste en het tweede energieplan.
Indien een Onderneming niet intekent op de verlenging van de energiebeleidsovereenkomst van
toepassing op de Onderneming, wordt in deze toelichting verduidelijkt hoe de invulling van de
tweede ronde (energieplan en energieaudit) dient te gebeuren.
Daarnaast worden ook
verduidelijkingen opgenomen betreffende de vertrouwelijkheid en de geldigheid van het
energieplan.

2 Vertrouwelijkheid
Net zoals in de eerste ronde energieplan van de energiebeleidsovereenkomsten wordt alle
informatie die in het kader van het opstellen van het energieplan en de energieaudit verstrekt wordt,
door het Verificatiebureau strikt vertrouwelijk behandeld. Ze is enkel bestemd voor gebruik in het
kader van de energiebeleidsovereenkomsten en kan onder geen enkele vorm overgemaakt worden
aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toelating van de Onderneming.

3 Geldigheid energieplan
Volgens artikel 6.5.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende
algemene bepalingen over het energiebeleid geldt een energieplan dat goedgekeurd is in het kader
van een energiebeleidsovereenkomst, als een conform verklaard energieplan voor de toepassing van
hoofdstuk V van titel VI van het Energiebesluit. Daarnaast stelt artikel 6.5.7 § 1 van hetzelfde besluit
dat de conformiteit van het energieplan geldt voor een periode van vier jaar, te rekenen vanaf de
datum waarop het Vlaams Energieagentschap het conform heeft verklaard. Dergelijke conformverklaring wordt overbodig voor een energieplan dat dankzij de verlenging 4 jaar bestaat.

4 Andere bepalingen
Volgens artikel 8, lid 2, 11° van de tekst van de energiebeleidsovereenkomsten wordt in het tweede
energieplan feedback opgenomen in verband met het verdere vervolg dat gegeven werd binnen de
Onderneming in verband met de uitgevoerde studie over het economisch potentieel van kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling en de bijdrage tot warmte-en koudenetten. Gezien er reeds een aparte
rapportering geleverd is in dit kader zoals beschreven in toelichting 5 is hieraan reeds voldaan.
Projecten rond warmtekrachtkoppeling en/of uit- of inkoppeling van warmte/koude kunnen in het
kader van de energiebeleidsovereenkomst ingezet worden als flexibele maatregel. Meer info
hieromtrent kan teruggevonden worden in toelichting 4 ‘Flexibele maatregelen’.

5 Luik 1: toetreden tot de verlenging
5.1 Addendum energiebeleidsovereenkomsten
Indien een Onderneming beslist toe te treden tot de verlenging van de
energiebeleidsovereenkomsten dient het addendum “Verklaring tot deelname aan de verlenging van
de Energiebeleidsovereenkomst” ondertekend te worden door de juridische vertegenwoordiger van
de Onderneming en aangetekend (digitaal of per post) aan de EBO-commissie bezorgd te worden ten
laatste 22 december 2017. Een elektronisch duplicaat wordt eveneens aan het secretariaat van de
EBO-commissie (nicole.boeckx@vbbv.be) bezorgd.

5.2 Uitvoering tweede energieaudit
De energieaudit wordt na aanvaarding van het actieplan, en uiterlijk in 2019 uitgevoerd en wordt
gebaseerd op de scope en methodiek die opgenomen worden in een actieplan dat vooraf ter
aanvaarding voorgelegd wordt aan het Verificatiebureau. Het actieplan is een document dat als doel
heeft om aan te geven hoe de tweede energieaudit op een zinvolle manier zal ingevuld worden
rekening houdend met de eerste ronde van de energiebeleidsovereenkomsten. Het actieplan dient
indien mogelijk voor het verificatiebezoek van de monitoring van 2017 maar ten laatste 28
september 2018 ingediend te worden. De scope en methodiek beschreven in het actieplan dienen te
voldoen aan volgende bepalingen:


De energieaudit houdt het evenwicht tussen verwachte kosten en baten en is gericht op de
doorlichting van de installaties waaruit nog nieuwe opportuniteiten voor energie-efficiëntie
kunnen voortvloeien. Hierbij wordt gefocust op de relevante1 energieverbruikers op basis
van de meest recente monitoringgegevens.
o De energieaudit houdt rekening met het eerste energieplan en de energieaudit van
2015.
o Voor installaties waar geen significante wijzigingen gebeurd zijn kan via herscreening

1

een polyethyleeneenheid kan één van de relevante verbruikers zijn in een onderneming met veel processen,
maar in een onderneming met één proces dient men de relevante verbruikers in deelprocessen te zoeken
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o

o

van de longlist uit de eerste energieaudit of gedetecteerde maatregelen uit een
reeds uitgevoerde procesaudit gezocht worden naar rendabele maatregelen.
Installaties die sinds de vorige doorlichting/studie significante wijzigingen ondergaan
hebben ondergaan een nieuwe energieaudit. Hierbij wordt vooral gekeken naar wat
met de wijziging geïmpacteerd wordt.
De Onderneming geeft aan met welke energiedeskundige gewerkt zal worden. Er kan
met een of meerdere externe en/of een of meerdere interne deskundigen gewerkt
worden.

5.3 Bemiddelingsprocedure
De Onderneming wordt schriftelijk op de hoogte gesteld door het Verificatiebureau van de
gemotiveerde beslissing betreffende het ingediende actieplan inclusief de huidige/nieuwe
energiedeskundige ten laatste 60 dagen na indiening van de aanvraag. Het Verificatiebureau
motiveert elke afkeuring schriftelijk. Indien geen overeenkomst bereikt kan worden, zal een
bemiddeling plaatsvinden tussen de Onderneming en het Verificatiebureau door de voorzitter van de
Commissie, de Sectorvertegenwoordiger van de Onderneming en de vertegenwoordigers van het
Vlaams Gewest.

5.4 Opmaak tweede energieplan
Gezien de verlenging van de energiebeleidsovereenkomsten met twee jaar wordt de timing van de
opmaak van het tweede energieplan afgestemd op de timing van de tweede energieaudit en de
vierjaarlijkse cyclus die ook opgenomen is in de milieu- en energiewetgeving van Vlaanderen.
Daarom wordt de timing van de indiening van het tweede energieplan naar 2019 verschoven.
Het tweede energieplan wordt ingediend ten laatste 30 september 2019 of 9 maanden na
aanvaarding van het actieplan. Het tweede energieplan bestaat uit volgende maatregelen:
 Alle rendabele maatregelen die een bedrijf ingepland heeft in de jaren 2019-2022 inclusief
eventuele nieuwe maatregelen die uitgevoerd worden in 2019 voorafgaand aan de indiening
van het tweede energieplan.
 Rendabele/potentieel rendabele/studie maatregelen die voortvloeien uit de energieaudit
van de tweede ronde.
Voor de maatregelen opgenomen in het tweede energieplan wordt er telkens een projectfiche
ingevuld (sjabloon op website). Het sjabloon voor het energieplan is eveneens terug te vinden op de
website (http://www.ebo-vlaanderen.be/Pages/formulieren.aspx).
Het Verificatiebureau bezorgt schriftelijk haar gemotiveerde beslissing over de al dan niet
aanvaarding van het tweede energieplan binnen 70 dagen aan de Onderneming. Het
verificatiebureau zal aftoetsen of het energieplan werd opgesteld conform deze toelichting en
conform het actieplan. Indien geen overeenkomst bereikt kan worden, zal een bemiddeling
plaatsvinden tussen de Onderneming en het Verificatiebureau door de voorzitter van de Commissie,
de Sectorvertegenwoordiger van de Onderneming en de vertegenwoordigers van het Vlaams
Gewest.
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5.5 Overzicht timing
Timing
Ten laatste eind november

Actie door
Vlaamse
Regering,
sectoren
22 december 2017
Sector,
Onderneming
Indien mogelijk voor het Onderneming
verificatiebezoek van het
monitoringjaar
2017
of
uiterlijk 28 september 2018
27 november 2018*
Verificatiebureau
30 september 2019*
Onderneming
9 december 2019*
Verificatiebureau

Stap
Beslissing van de Vlaamse Regering en de
sectoren
Ondertekening addendum
Indiening actieplan

Beslissing aanvaarding actieplan
Indiening tweede energieplan
Beslissing aanvaarding tweede energieplan

*indien de aanvaarding van het actieplan vertraging oploopt (bv. door een bemiddelingsprocedure)
kan de periode van 9 maanden voor het opstellen van het energieplan na eind september 2019
vallen. In dat geval schuift de timing voor de aanvaarding op.

5.6 Continuïteit monitoring
De monitoring van de maatregelen uit het eerste energieplan, geldig voor de periode 2015-2018,
aangevuld met eventuele nieuwe maatregelen of flexibele maatregelen tijdens deze periode, wordt
tijdens de tweede ronde van de EBO verder gezet. Na opmaak van het tweede energieplan worden
de rekensheet en de monitoring aangevuld met de maatregelen voor de periode 2019-2022.

6 Luik 2: niet toetreden tot de verlenging
6.1 Opmaak tweede energieplan
Voor de tweede fase van de energiebeleidsovereenkomsten wordt een geactualiseerd energieplan in
2018 opgesteld voor de periode 2018-2020 en ingediend ten laatste 28 september 2018. Het tweede
energieplan houdt rekening met de energieaudit uitgevoerd in 2015.
Het Verificatiebureau bezorgt schriftelijk haar gemotiveerde beslissing over de al dan niet
aanvaarding van het tweede energieplan binnen 70 dagen aan de Onderneming. Indien geen
overeenkomst bereikt kan worden, zal een bemiddeling plaatsvinden tussen de Onderneming en het
Verificatiebureau door de voorzitter van de Commissie, de Sectorvertegenwoordiger van de
Onderneming en de vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest.
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6.2 Uitvoering tweede energieaudit
Om de 4 jaar wordt een energetische doorlichting uitgevoerd via een energieaudit. De eerste
doorlichting vond plaats in 2015. De tweede energieaudit is dus voorzien in 2019.
De tweede energieaudit wordt uitgevoerd door de reeds aanvaarde interne en/of externe
energiedeskundige(n). Indien het bedrijf dit wenst kan er een nieuwe energiedeskundige aangesteld
worden, na aanvaarding door het Verificatiebureau. De gehanteerde methodiek volgt deze
beschreven in het Plan van Aanpak van de Onderneming en houdt het evenwicht tussen verwachte
kosten en baten.
De resultaten van de energieaudit worden na afloop en ten laatste eind 2019 gerapporteerd via een
energieauditverslag. Dit verslag bevat minimaal de rubrieken zoals beschreven in toelichting 2
‘Inhoud energieauditverslag in het kader van de EBO’.

6.3 Overzicht timing
Timing
Eind september 2018
Midden december 2018
December 2019

Actie door
Onderneming
Verificatiebureau
Onderneming

Stap
Indiening tweede energieplan
Beslissing aanvaarding tweede energieplan
Indiening
energieauditverslag
tweede
energieaudit

6.4 Continuïteit monitoring
De monitoring van de maatregelen uit het eerste energieplan, geldig voor de periode 2015-2018,
aangevuld met eventuele nieuwe maatregelen of flexibele maatregelen wordt tijdens de tweede
ronde van de EBO verder gezet. De rekensheet en de monitoring worden hierbij aangevuld met de
maatregelen voor 2019-2020.
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