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Regering. De EBO is een tool om te
voldoen aan de Europese richtlijn
rond energie-efficiëntie: met het
ondertekenen van de EBO verbindt
de onderneming zich tot het nemen
van

verschillende

engagementen

inzake energie-efficiëntie.
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.
Indien u instapt in de EBO engageert u
zich tot:
A. het uitvoeren van een 4-jaarlijkse
energie-audit.
Deze
audit
resulteert in een energieplan
waarin (potentieel) rendabele
maatregelen tot energiebesparing
worden beschreven.
B.

Het uitvoeren van een WKK
potentieelstudie (30/06/2015).

C.

Onderzoek bijdrage warmte- en
koudenetwerk
(indien
van
toepassing) (30/06/2015).

benchmark- en auditconvenant dat
(na verlenging) eind 2014 afloopt.

D. Het uitwerken en uitvoeren van
energiebeheersmaatregelen, bvb.
via implementatie van een ISO
50001
energiemanagementsysteem, ten laatste 3 jaar na
toetreding.
E.

F.

Jaarlijks rapporteren van de
vorderingen inzake verbruik,
uitgevoerde maatregelen en
studies, en de CO2-emissie aan
het verificatiebureau.
Het realiseren van de rendabele
maatregelen uit het energieplan.

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 er zich toe 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 eerste
energieplan geldt voor de eerste drie
jaar na inwerkingtreding van de EBO
en een tweede energieplan voor de
resterende looptijd, dus tot 31-122020.
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) .

Ook beter energiebeheer
Behalve door energie-investeringen,
kan ook een verdere besparing
worden
gerealiseerd
via
een
geoptimaliseerd energiebeheer.
Indien u toetreedt tot de EBO
engageert u zich ook tot uitwerken en
uitvoeren van energiebeheers-
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maatregelen die de bewustmaking,
het engagement en de sensibilisering
rond efficiënt energieverbruik bij de
werknemers verbeteren. Hiertoe
implementeert u een ISO 50001
energiemanagementsysteem of een
aantal voorgeschreven maatregelen
(energiebeleidsverklaring,
energiecoördinator, …). Dit gaat eveneens
gepaard
met
een
jaarlijkse
rapportering.

Timing?

Inlichtingen

U treedt toe :

 Voor verdere info kan u steeds
terecht bij Antea Group.

Sinds de goedkeuring in april 2014 kan
u toetreden tot de EBO. Een
toetredingsformulier voor VER- en
niet-VER-bedrijven vindt u op
http://www.energiesparen.be/node/
4039. Dit moet schriftelijk verstuurd
worden
naar
de
commissie
Benchmarking.
Voor 1 mei 2015 dient u een
energiedeskundige aan te stellen en
binnen de 9 maanden dient het
energieplan te worden ingediend
waarbij het VBBV instaat voor de
tussentijdse opvolging en borging van
de kwaliteit. Dit plan wordt binnen de
3 weken na ontvangst door het VBBV
gekeurd.
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 Het Vlaams energieagentschap
organiseert een infosessie op 16
september 2014.
Antea Group: 40 jaar betrouwbare
partner in advies.

De verplichte haalbaarheidsstudie
WKK
en
warmtenetten
moet
gerealiseerd zijn tegen 30/06/2015.

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 genieten de
bedrijven een voordeel op vlak van
accijnzen en komen ze in aanmerking
voor het bekomen van steun
(ecologiepremie,
verhandelbare
emissierechten, steun groene warmte,
compensatie indirecte emissies). Een
bedrijf
dat
toetreedt,
voldoet
automatisch aan de bepalingen rond
energieplanning in Vlarem en het
Besluit Energieplanning.

U treedt niet toe :
Indien u niet wenst toe te treden tot
de EBO moet u tegen 1 oktober 2014
een
geactualiseerd
energieplan
opstellen. Dit is 3 maanden voor het
conformiteitsattest van het vorige
plan vervalt, met de verlenging van de
convenanten is dit 31/12/2014.

Nog dit…
U bent niet alleen om dit alles te
realiseren.
Antea Group begeleidt u bij de
opmaak van een plan van aanpak en
de
verdediging
bij
het
verificatiebureau.
Indien u zelf beschikt over een
interne
energiemanager,
ondersteunen we hem/haar met onze
expertise en praktijkervaring o.m.
inzake energieaudits en ISO 50001.
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