Milieufiche
EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO)
Vooraanstaand worden op vlak van
energie-efficiëntie

zonder

de

concurrentiekracht te ondermijnen :
dat

is

de

doelstelling

van

de

EnergieBeleidsOvereenkomst (‘EBO’).
De EBO is een tool om te voldoen aan
de Europese richtlijn rond energieefficiëntie. Eigenlijk zijn er twee
EBO’s, die van VER-bedrijven en nietVER-bedrijven
De EBO vormt de opvolger en aldus
de

vervanger

van

het

huidige

Wat houdt de EBO in ?
De EBO richt zich op energieintensieve bedrijven of vestigingen, dit
betekent bedrijven met een primair
energieverbruik van tenminste 0,1
PetaJoule (PJ) per jaar. De huidige
(energie)plannen blijven geldig tot de
inwerkingtreding van de EBO. Indien u
instapt in de EBO engageert u zich tot:
A. het opstellen van een energieaudit. Deze audit resulteert in een
energieplan waarin (potentieel)
rendabele maatregelen worden
beschreven.
B.

het uitvoeren van een WKK
potentieelstudie (30/06/2015)

C.

Onderzoek bijdrage warmte- en
koudenetwerk
(indien
van
toepassing)

benchmark- en auditconvenant die
respectievelijk eind 2012 en 2013
aflopen. De juiste modaliteiten van
EBO zijn tot op heden nog niet
gekend gezien Europa in het kader

D. het opzetten van de nodige
energiebeheersmaatregelen

van staatsteun, haar mening nog
moet communiceren. De adviesvraag
over de ontwerpteksten van de EBO
ligt momenteel voor bij de SERV en
MiNaraad.

U engageert zich als onderneming tot
het uitvoeren van de potentieel
rendabele maatregelen met een
rendabiliteit hoger dan 14% (voor VER
bedrijven – dit zijn bedrijven die vallen
onder het systeem van verhandelbare
emissierechten) of 12,5 (voor nietVER-bedrijven) .

Hoe gaat het concreet in
zijn werk ?
Aan de concrete aanpak voor het
opstellen van de energie audit is op
zich weinig gewijzigd. Het bedrijf
verbindt zich om de potentieel
rendabele maatregelen te bestuderen
en jaarlijks verslag uit te brengen aan
het verificatiebureau over de status
van de uitgevoerde maatregelen, de
studiemaatregelen en de evolutie van
het energieverbruik. Het energieplan
blijft 4 jaar geldig.

Wat ontvangt u in return
voor een EBO?
Net als bij de convenanten krijgt het
bedrijf dat aansluit bij de EBO de
garantie dat de overheid geen
bijkomende maatregelen zal opleggen
op gebied van energie-efficiëntie /
CO2-reductie. Verder zal de Vlaamse
overheid de nodige informatie
aanleveren voor aanmelding bij de
FOD Financiën voor het bekomen van
de steunmaatregel accijnsverlaging en
een positieve communicatie voeren
rond de EBO.
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Timing ?

Inlichtingen

Voor december 2013 kan u niet
toetreden tot de EBO maar u kan zich
wel voorbereiden. Samen met u
maken wij een plan van aanpak als
basis voor het energieplan. Antea
Group begeleidt u om op basis van
vorige plannen, uw ambities en onze
ervaring, een plan van aanpak op te
maken dat u kan voorleggen aan het
verificatiebureau.

 Voor verdere info kan u steeds
terecht bij Antea Group.
Patrick Verdonck: (0)3 221 55 12
Patrick.Verdonck@anteagroup.com

Vanuit onze praktijkervaring met ISO
50.001 werken wij samen met u een
energiezorgsysteem uit met een
beschrijving van de noodzakelijke
energiebeheersmaatregelen. Indien u
wenst kunnen wij tevens als
energiecoördinator optreden, die uw
energieverbruik
analyseert
en
bijstuurt waar nodig.

Nog dit…
Vergeet niet dat u na toetreding
binnen de 4 maanden een plan van
aanpak moet voorleggen aan het
verificatiebureau
en
dat
alle
benchmark
en
auditconvenantbedrijven op zoek zullen gaan naar de
juiste consultant. Begin nu met de
voorbereiding van het plan van
aanpak, zodat u op basis van
effectieve energiemetingen de juiste
focus kan leggen.
Contacteer ons en produceer meer
met minder energie. EBO: geen last
maar een opportuniteit !
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