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29. ATMOSFERISCHE

Juni 2001

EMISSIES TENGEVOLGE VAN HET ENERGIEVERBRUIK
IN DE HUISVESTINGSSECTOR

1.Inleiding
Het berekeningsprincipe volgens de CORINAIR-methode voor de atmosferische emissies tengevolge van het
energieverbruik in de huisvestingssector steunt op de hypothese dat de emissies van een specifieke
activiteit op een welbepaald moment en een gegeven ruimtelijke eenheid overeenstemmen met de intensiteit
van deze activiteit.
In de praktijk zijn de emissies van een polluent het resultaat van een vermenigvuldiging van de
activiteitsgraad (AG) met een emissiefactor kenmerkend voor de betrokken polluent (EF) :

Formule 1

De parameter "activiteitsgraad" is bijgevolg een kenmerkende coëfficiënt voor de activiteit. Hij varieert
naargelang het type activiteit : voor de emissies van een verbrandingsoven bestaat hij uit de hoeveelheid
verbrand afval, voor de emissies van het verkeer bestaat hij uit het aantal afgelegde kilometers, … Hij staat
voor de "productiemaat" van de activiteit en verschilt dus afhankelijk van het betrokken jaar.
De "emissiefactor" is dan weer kenmerkend voor de uitgestoten substantie en voor de technologie die
gebruikt wordt voor de beschreven activiteit. Ook de emissiefactor kan van jaar tot jaar verschillen.

2.Bepaling van de activiteitsgraad
De activiteitsgraad die gebruikt wordt voor een raming van de jaarlijkse atmosferische emissies van de
huisvestingssector in het Brussels Gewest is het eindverbruik per toegepaste brandstof. De jaarcijfers van dit
verbruik komen uit de jaarlijkse energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Tabel 29.1 : Evolutie van het energieverbruik in woningen sedert 1990 (in GJ) :

De inventarissen werden opgesteld van 1990 tot 1999 ; de gegevens van de energiebalans van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor 2000 worden momenteel verwerkt, de energiebalans voor 2001 is nog niet
beschikbaar.

3.Bepaling van de emissiefactoren
De emissiefactoren voor iedere polluent en iedere brandstof worden gegeven door een studie uitgevoerd
voor rekening van het BIM. De bijzondere kenmerken van de Brusselse energiebevoorrading worden hierin
gecombineerd met de referentiewaarden afkomstig van ofwel de referentiegids CORINAir, ofwel meer
specifieke studies zoals uitgevoerd door PARCOM, TNO, EPA, …

29. Atmosferische emissies tengevolge van het energieverbruik in de huisvestingssector
Brussels Instituut voor Milieubeheer / Observatorium voor Milieugegevens

1/8

De BIM gegevens : "Lucht - Basisgegevens voor het Plan"

Juni 2001

Men gaat ervan uit dat tussen 1990 en 1999 de emissiefactoren voor de huisvestingssector constant
gebleven zijn, daar de kwaliteit van de brandstoffen niet veranderde tijdens deze periode :

Tabel 29.2 : Huisvestingssector - emissiefactoren per type brandstof (1990 – 1999)

4.Totale atmosferische emissies in 1998
De belangrijkste emissies tengevolge van het energieverbruik in de huisvestingssector bestaan uit CO2,
gevolgd door CO, NOx en SO2. De emissies van zware metalen variëren van 3.6kg voor selenium tot 69.1 kg
voor lood.

Tabel 29.3 : Atmosferische emissies van de huisvestingssector in 1998

Opvallend is de belangrijke rol die kolen spelen bij de emissie van zware metalen, dioxines en zwaveldioxide.
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5.Opdeling in ruimte en tijd van het totale energieverbruik
.5.1.Een opdeling van het energieverbruik in de ruimte
De bedoeling van deze opdeling in de ruimte is het evalueren van de atmosferische emissies voor
geografische eenheden kleiner dan het Gewest (zoals de gemeenten en de statistische sectoren). Met
andere woorden, het energieverbruik van de huisvestingssector wordt geëvalueerd voor ieder van deze
kleinere geografische eenheden. De emissiefactoren staan immers los van de ruimtelijke dimensie.
Deze ruimtelijke opdeling houdt rekening met de twee gebruiksdoeleinden van het jaarlijks energieverbruik
binnen de huisvestingssector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
•

Het energieverbruik voor de verwarming van de woningen;

•

Het energieverbruik voor andere doeleinden zoals de productie van sanitair warm water en
kookapparatuur.

.5.1.1. Methodologie voor het energieverbruik voor verwarmingsdoeleinden
De ruimtelijke opdeling van het energieverbruik voor de verwarming van woningen is gebaseerd op de
ruimtelijke spreiding van de woningen binnen het Brussels Gewest.
Aan de hand van de cijfers van de laatste tienjaarlijkse volkstelling van 1991 kunnen de woningen naargelang
hun aard in statistische sectoren ingedeeld worden (woonhuis of appartement), de verwarmingswijze (al dan
niet centrale verwarming) en de gebruikte brandstof (huisbrandolie, kolen/hout, aardgas, butaan/propaan).
Het woningenbestand van 1995 werd berekend aan de hand van de volkstelling van het NIS in maart 91 en
bijgewerkt aan de hand van de jaarlijkse statistische huisvestingscijfers.
Zo wordt rekening gehouden met enerzijds het verschil in verbruik tussen woonhuizen en appartementen woonhuizen hebben immers een grotere gemiddelde oppervlakte en hun buitenmuren hebben een slechtere
isolatiecoëfficiënt (specifiek verbruik) - en anderzijds de samenstelling van de energiebrandstof, die
bepalend is voor de hoeveelheid uitgestoten polluenten.
De cijfers over het specifiek verbruik per woning betreffen voornamelijk het verbruik van aardgas, dat op
nauwkeurig wijze (door de aanwezigheid van een meter) gemeten wordt. Bij uitbreiding werd het specifiek
verbruik van andere brandstoffen geschat aan de hand van een vergelijking van het rendement van de
verschillende verwarmingstoestellen.
Voor iedere gehanteerde geografische eenheid (statistische sector of gemeente), berekent men per
brandstof het energieverbruik voor verwarmingsdoeleinden door het specifiek verbruik van ieder
woningtype te vermenigvuldigen met het aantal overeenkomstige woningen.
De ruimtelijke verdeelsleutel wordt aldus bekomen door het verbruikpercentage van een toegepaste
geografische eenheid (statistische sector of gemeente) te bepalen ten opzichte van het totaal van het
Brussels Gewest.
Het voorbeeld hieronder toont duidelijk hoe de ruimtelijke verdeelsleutel voor huisbrandolie op het niveau
van een gemeente (Anderlecht) berekend wordt. Dezelfde berekening kan uitgevoerd worden op het niveau
van een statistische sector.

1.1.1.1.

Gegevens

Tabel 29.4 : Verdeling van de woningtypes per energiedrager in Anderlecht :
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Tabel 29.5 : Verdeling van de woningtypes per energiedrager in het Brussels Gewest :

Tabel 29.6 : Genormaliseerd specifiek verbruik voor verwarming (in tep/woning) :

1.1.1.2.

Berekening

Tabel 29.7 : Ruimtelijke verdeelsleutel voor het gebruik van huisbrandolie voor de verwarming van het
aandeel van Anderlecht in het Brussels Gewest.

Tabel 29.8 : Sleutel voor de ruimtelijke verdeling binnen Anderlecht van het verbruik van huisbrandolie
tussen de verschillende woningtypes.

.5.1.2. Methodologie voor het verbruik voor andere doeleinden dan voor verwarming
Voor het gebruik voor andere doeleinden dan verwarming (sanitair warm water, kookinstallaties, ...) bestaat
geen enkel cijfer voor deze installaties per statistische sector of per gemeente. Bijgevolg wordt dit
verbruik per statistische sector of per gemeente gewoon verdeeld op basis van het aantal aanwezige
woningen.
•

Aantal woningen in Anderlecht = 41 136

•

Aantal woningen in het Brussels Gewest = 459 609

•

Verdeelsleutel in Anderlecht : 41 136 / 459 609 = 9%

Daar wij op dit vlak niet over de nodige informatie beschikken, gaan we ervan uit dat het verbruik voor
andere dan verwarmingsdoeleinden hetzelfde is voor ieder type woning en dat de verdeling van de gebruikte
soorten homogeen is in alle statistische sectoren (gelijk aan het gewestgemiddelde).

.5.1.3. Resultaten
1.1.1.3.

Energieverbruik
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Tabel 29.9 : Ruimtelijke verdeelsleutel van het Brussels Gewest voor het aandeel in het energieverbruik
(per gebruiksdoel en brandstof) van iedere gemeente

Tabel 29.10 : Verdeelsleutel van de gemeenten voor het verbruiksaandeel van huisbrandolie voor verwarming
per type woning

Het energieverbruik van 1995 zoals dit gegeven wordt door de balans van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, kan verdeeld worden volgens deze ruimtelijke verdeelsleutels. Er bestaat een rechtstreeks verband
tussen deze ruimtelijke verdeling en de woning- en bevolkingsdichtheid per geografische eenheid. Sommige
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gemeenten zoals Molenbeek, Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek, Sint-Joost en Schaarbeek hebben een grote
bevolkingsdichtheid.

1.1.1.4.

Atmosferische emissies

Het totaalverbruik, vermenigvuldigd met de ruimtelijke verdeelsleutels en de emissiefactor van de
brandstof, geeft de atmosferische emissies per toegepaste geografische eenheid.
Dit geeft ons een verdeling per brandstof van de 19 bestudeerde polluenten voor de gekozen geografische
eenheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

.5.2.Opdeling in de tijd van het energieverbruik
.5.2.1. Inleiding
Bedoeling van een opdeling in de tijd is het evalueren van de atmosferische emissies voor kleinere
tijdseenheden dan een jaar (bijvoorbeeld voor één dag of voor één uur van de dag). Met andere woorden men
evalueert het energieverbruik van de huisvestingssector voor ieder van deze kleinere tijdseenheden. De
emissiefactoren zijn onafhankelijk van de tijdsdimensie. De evolutie in de tijd van een emissie volgt in
principe de evolutie in de tijd van de activiteitsgraad van de energiebron. Deze laatste kan bekomen worden
door gebruik te maken van de statistische informatie over de afhankelijkheid van de activiteit in functie van
de tijd.
De energiebalans geeft per energiedrager het jaarlijks verbruik van het Gewest en maakt hierbij een
onderscheid tussen het aandeel "voor verwarmingsdoeleinden" en het aandeel "niet voor
verwarmingsdoeleinden". Bij een schatting van de atmosferische emissies is het belangrijk het
energieverbruik in deze twee gebruiksdoeleinden uit te splitsen. Het verbruik voor verwarmingsdoeleinden
is immers sterk afhankelijk van de buitentemperatuur, terwijl dit bij het verbruik voor andere doeleinden
niet het geval is.

.5.2.2. Opdeling per dag van het verbruik
De wekelijkse en dagelijkse verbruiksprofielen werden afgeleid van de meetgegevens die kwartier per
kwartier voor de levering van aardgas aan wooncomplexen weergeven (bron : Electrabel).
Deze zelfde modelprofielen worden toegepast op het verbruik van iedere energiedrager in iedere
statistische sector; er bestaat immers geen doorslaggevende reden waarom deze modelprofielen van
afname, afgeleid uit het verbruik van aardgas, beduidend zouden verschillen van die van de andere
brandstoffen.

1.1.1.5.

Verbruik voor andere doeleinden dan verwarming

Men gaat ervan uit dat de verdeling in de tijd van brandstoffen voor andere dan verwarmingsdoeleinden
gedurende het volledige jaar constant blijft. Het dagelijks verbruik bedraagt zo 1/365ste van het
jaarverbruik (of 366 ste in geval van een schrikkeljaar) :

1.1.1.6.

Verbruik voor verwarmingsdoeleinden

De verdeling van het jaarlijks brandstofverbruik voor verwarmingsdoeleinden hangt in hoofdzaak af van de
buitentemperatuur :
De verdeelsleutel per dag wordt voor iedere dag in een verwarmingsseizoen voorgesteld door de verhouding
van daggraden van een dag ten aanzien van het totaal aantal daggraden van een jaar. Buiten het
verwarmingsseizoen wordt het energieverbruik als onbestaande beschouwd.
De UBIC (Unie der Belgische installateurs van Centrale Verwarming) bepaalt de
“verwarmingsseizoenen” , dat wil zeggen de periodes van het jaar waarin de woningen verwarmd worden.
De verwarmingsseizoenen worden berekend vanaf 15/15 daggraden.
Het verwarmingsseizoen vangt aan op de dag waarop aan de volgende twee voorwaarden voldaan wordt :
minstens twee daggraden voor deze dag en de maximumbuitentemperatuur van deze dag is lager dan
18°C.
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Dit criterium wordt nog verfijnd met de opmerking dat deze dag de 1ste dag is voor zover de volgende 3
dagen niet zonder daggraad zijn.
Het verwarmingsseizoen eindigt op de dag waarop aan de volgende twee voorwaarden voldaan wordt :
hoogstens twee daggraden voor deze dag en de maximumbuitentemperatuur op deze dag is hoger dan
18°C.
Dit criterium wordt nog verfijnd met de opmerking dat deze dag de laatste dag is voor zover de
volgende 3 dagen zonder daggraad zijn.
Op die manier telt 1995 drie verwarmingsseizoenen (263 dagen) : van 1/01/95 tot 23/05/95; van
2/06/95 tot 18/06/95 en van 20/09/95 tot 31/12/95.
De thermische inertie van de gebouwen en het individueel gedrag hebben een matigende invloed op de
evolutie van het energieverbruik. Men schat dat het energieverbruik voor verwarmingsdoeleinden voor 80 %
beïnvloed wordt door de klimaatsomstandigheden. De resterende 20% worden op gelijke wijze over de 263
dagen van het verwarmingsseizoen verdeeld :

1.1.1.7.

Bijsturingen van de profielen van het dagelijks verbruik

Deze ruwe verbruiksprofielen worden verder verfijnd : men houdt rekening met de schommelingen in de
vraag naar warmte naargelang de dag van de week. Zo werd een profiel van wekelijkse afname bepaald voor
de huishoudelijke sector.

Tabel 29.11 : Profiel van wekelijkse afname

1.1.1.8.

Opdeling per uur

Om de uurwaarden van het dagelijks energieverbruik te bepalen, werd ook een profiel van dagelijkse afname
gedefinieerd voor de huishoudelijke sector.
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