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Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering 
        van de energiebeleidsovereenkomsten   

1 Inleiding 
 

De energiebeleidsovereenkomst (kortweg EBO) voor VER-bedrijven en voor niet VER-bedrijven, zoals 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 november 2022, treden in werking op 1 januari 2023 

en eindigen op 31 december 2026. 

De actoren in de energiebeleidsovereenkomsten zijn de toegetreden Ondernemingen en hun 

sectororganisaties, de aanvaarde energiedeskundigen, de Commissie Energiebeleidsovereenkomst 

(kortweg Commissie EBO), en het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (kortweg VBBV of 

Verificatiebureau).  

De verschillende stappen die tijdens de uitvoering van de EBO door elk van deze partijen 

ondernomen worden zijn schematisch weergegeven op pagina 4 en 5 en worden hieronder stap voor 

stap verder toegelicht. Deze Toelichting 01 omschrijft hierbij voornamelijk enkele praktische 

afspraken (en/of verwijzing naar andere toelichtingen, sjablonen of formulieren) om correcte 

uitvoering te geven aan de artikelen 7 tot en met 10 van de EBO’s. 

2 Praktische uitvoering van de EBO’s  

2.1 Toetreding tot de EBO 
 

De allereerste stap voor elke Onderneming die wenst toe te treden tot de EBO is het invullen van het 

formulier Aanvraag toetreding tot de Energiebeleidsovereenkomst (zie bijlagen) en deze Verklaring 

van deelname elektronisch en ondertekend over te maken aan de Commissie EBO (via het e-

mailadres: vbbv@vbbv.be). Er is een apart aanvraagformulier voor de VER-bedrijven en de niet VER-

bedrijven. 

De Commissie EBO zal – na advies van het VBBV – de Onderneming schriftelijk op de hoogte brengen 

van haar beslissing (aanvaarding of weigering).  

Een belangrijke wijziging ten overstaan van de vorige EBO (2015-2022) betreft de grenswaarde van 

0,1 PJ finaal energieverbruik i.p.v. voorheen primair energieverbruik. 

2.2 Energiedeskundige(n) en plan van aanpak 
 

De volgende stap is de aanvraag tot aanvaarding  van de energiedeskundige(n) die de audit binnen 

uw Onderneming zal/zullen uitvoeren. Dit kunnen interne of externe energiedeskundigen zijn of een 

combinatie van beide. De voorwaarden voor aanvaarding van de energiedeskundige(n) staan 

beschreven in artikel 8.2 en Bijlage 2 van de EBO. 

Deze aanvraag tot aanvaarding dient U binnen de 3 maanden na inwerkingtreding van de EBO, dus 

uiterlijk 1 april 2023 of samen met de toetredingsaanvraag (voor latere toetreders) bij middel van het 

ingevulde sjabloon Plan van aanpak op te sturen naar het VBBV (e-mailadres: vbbv@vbbv.be). Dit 

plan van aanpak omvat naast de gevraagde informatie over de voorgestelde energiedeskundige(n) de 
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methodiek volgens dewelke men de Onderneming en haar processen zal opdelen en auditeren, geeft 

informatie over de beschikbaarheid van gegevens, aanwezige of uit te voeren metingen of 

meetcampagnes, (deel)balansen en tenslotte hoe men zich in regel zal stellen met de gevraagde 

energiebeheermaatregelen.    

 

Met het oog op de Monitoring wordt het referentiejaar voor de EBO 2023-2026 vastgelegd op 2022. 

Indien uw Onderneming hiervan wenst af te wijken, verzoeken wij u dit duidelijk en met bijhorende 

motivering te vermelden in het plan van aanpak; het referentiejaar kan uiterlijk 2019 (laatste pre-

Covid jaar) zijn, niet eerder. 

 

Het VBBV beoordeelt of het plan van aanpak en de daarin voorgestelde energiedeskundig(n) voldoen 

aan de gestelde criteria en brengt de Onderneming hiervan schriftelijk op de hoogte. In sommige  

gevallen zal de beslissing van het VBBV pas genomen worden na een voorafgaande bespreking met 

de Onderneming en de energiedeskundige(n).  

2.3 Energieaudit, energieauditverslag en energieplan 
 

De belangrijkste stap is uiteraard het uitvoeren van de audit in uw Onderneming. Hierin wordt 

afdoende informatie verzameld omtrent het huidige en historische energieverbruik van de 

Onderneming en haar processen en nutsvoorzieningen en worden mogelijke energiebesparende 

maatregelen geïdentificeerd en verder uitgewerkt.  

Het is aan te raden een tussentijds overleg te hebben met het VBBV voor bespreking van de opdeling 

in processen (later op te nemen in het rekenblad) en de identificatie van maatregelen door de 

energiedeskundige(n).  

 

Het energieauditverslag beschrijft de neerslag van deze energieaudit. De vereisten waaraan het  

energieauditverslag en de uitwerking van de maatregelen dient te voldoen worden uitvoerig 

beschreven in Toelichting 02: Inhoud energieauditverslag in het kader van de EBO. Voor dit 

energieauditverslag wordt, behoudens de projectfiches, geen voorgeschreven sjabloon opgesteld 

en/of opgelegd en kan/kunnen de energiedeskundige(n) gebruikmaken van eigen documenten.  

 

Het energieauditverslag resulteert in de rapportering van de weerhouden maatregelen (dit zijn de 

rendabele, de studie- en de potentieel rendabele maatregelen) waarvoor een projectfiche (wel 

volgens een vastgelegd sjabloon – zie ook Toelichting 02) toegevoegd wordt.  

 

Tegelijkertijd wordt door de Onderneming het energieplan opgesteld. Dit document, op te stellen 

volgens het vastgelegd sjabloon Energieplan (apart of als gecombineerd verslag) bevat naast het 

reeds vernoemde overzicht van de rendabele, potentieel rendabele en studiemaatregelen de overige 

noodzakelijke informatie zoals gevraagd in artikel 8.3 van de EBO. 

Belangrijk hierbij zijn – vooral voor de bedrijven uit de nieuwe sectoren – ook de 

energiebeheermaatregelen (lijst maatregelen met bijhorende planning) waarmee de Onderneming 

aan de vereisten van artikel 8.1 (7°) zal voldoen. Zie Toelichting 03: energiebeheermaatregelen voor 

verdere informatie hierover. 
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Het energieauditverslag dient, ondertekend door de energiedeskundige(n) en bij voorkeur 

elektronisch, opgestuurd te worden naar het Verificatiebureau. 

Het energieplan dient uiterlijk 9 maanden na de goedkeuring van het plan van aanpak (en de 

energiedeskundige(n)) voor aanvaarding ingediend te worden bij het VBBV. Naast dit energieplan 

wordt ook het ingevulde Excel rekenblad (maatregelenlijst) elektronisch opgestuurd naar het VBBV. 

Verdere informatie over het rekenblad waarin ook de balansen kunnen ingegeven worden, zal via 

een aanvullende Toelichting en informatie in het sjabloon zelf later doorgegeven worden aan de 

ondernemingen. 

 

Het VBBV beoordeelt het energieauditverslag en het energieplan op de conformiteit met het plan 

van aanpak en met de vereisten zoals vermeld in Toelichting 02 en zal de Onderneming binnen de 70 

dagen na ontvangst op de hoogte brengen van haar beslissing. In de praktijk zal deze stap veelal 

gepaard gaan met een bespreking met de Onderneming en de energiedeskundige(n). 

2.4 Andere vereisten 
 

Verder vereist Artikel 8.4 lid 1 van de EBO het engagement van elke toegetreden onderneming om 

vóór 1 oktober 2023 eenmalig data aan te leveren over de warmtevraag en het 

restwarmtepotentieel, zoals beschreven in bijlage 4 van de EBO. 

De praktische modaliteiten om hieraan te voldoen vindt U terug in Toelichting 05: Warmtevraag en 

restwarmtepotentieel. 

Tenslotte vereist Art 8.1 2° (voor niet VER-bedrijven) eveneens de uitvoering van een klimaataudit 

waarbij op zoek gegaan wordt naar CO2-besparende maatregelen; zie hiervoor Toelichting 07: 

Klimaataudit voor niet VER-bedrijven. De VER-bedrijven daarentegen dienen cfr. Art 8.1 8° een 

klimaatroadmap op te stellen aan de hand van een in te vullen sjabloon van Vlaio. 

3 Uitvoering en monitoring  
 

Vervolgens voert de Onderneming het energieplan uit en brengt jaarlijks uiterlijk op 1 mei, een 

eerste maal in 2024, verslag uit aan het Verificatiebureau over: 

- de resultaten van de in het voorgaande jaar geïmplementeerde maatregelen (herrekende 

en/of gemeten energie- en CO2-besparing of hun vervanging door flexibele maatregelen) met 

motivatie van eventuele afwijkingen ten overstaan van het energieplan 

- het resultaat van de geplande studiemaatregelen en hun gevolg voor het energieplan 

- de actualisatie van de potentieel rendabele maatregelen (tweejaarlijks, voor het eerst tegen 

1 mei 2025) en hun gevolg voor het energieplan 

- de voortgang met betrekking tot de energiebeheermaatregelen 

- het energieverbruik en de daaraan verbonden CO2-emissies van het voorgaande jaar 

Voor het opstellen van dit monitoringrapport zal later een sjabloon opgesteld worden. Daarnaast 

dient de Onderneming het Excel rekenblad aan te vullen met de productie- en activiteitsgegevens, de 

verbruiken, de besparingen van de geïmplementeerde maatregelen in het voorgaande kalenderjaar 

en de status van de studie- en potentieel rendabele maatregelen.  
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Zoals reeds vermeld zal de Onderneming tevens de mogelijkheid hebben om flexibele maatregelen in 

te zetten om tot eenzelfde resultaat (energie- of CO2-besparing) te komen als vooropgesteld in het 

energieplan. Bijlage 7 van de EBO en Toelichting 04: Flexibele maatregelen geeft een overzicht van 

welke maatregelen (met bijhorende berekeningsmethodiek) daarvoor in aanmerking komen. 

De Onderneming zal bovendien de mogelijkheid hebben om nieuwe (extra) maatregelen, niet 

opgenomen in het energieplan, toe te voegen en daarover te rapporteren.  
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Opeenvolgende stappen tijdens de uitvoering van de EBO  

(deel Energieplan) 
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Opeenvolgende stappen tijdens de uitvoering van de EBO  

(deel Datacollectie warmtevraag en restwarmtepotentieel) 
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Opeenvolgende stappen tijdens de uitvoering van de EBO  

(deel Klimaatroadmap – enkel voor VER-bedrijven) 

 
 

 

 


