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SAMENVATTING 

SCOPE  

Tool die steden en gemeenten in Vlaanderen ondersteunt bij de opmaak van een “sustainable 
energy action plan” (SEAP) of actieplan duurzame energie, zoals gedefinieerd onder het Covenant 
of Mayors (CoM).  
 
De tool geeft voor 10 voorbeeldmaatregelen een indicatie van de impact op het energieverbruik en 
de gerelateerde CO2-uitstoot van een gemeente of stad: 
 
 Huishoudens: muurisolatie, dakisolatie, betere beglazing, warmtepomp, zonneboiler; 
 Tertiair: cluster van diverse maatregelen (zoals relighting, efficiëntere gasketels, natuurlijke 

ventilatie) ter reductie van vraag (verbruik) naar verwarming, ventilatie, koeling en verlichting, 
installatie van een warmtepomp; 

 Transport: shift van auto naar fiets voor korte ritten, shift naar elektrische voertuigen;  
 Lokale elektriciteitsproductie: PV. 
 
 
METHODIEK 
De berekeningen gaan uit van indicatieve (Vlaamse) kengetallen. Deze kengetallen kunnen door 
een stad of gemeente overschreven worden met gemeente specifieke gegevens uit, bv. 
hernieuwbare energiescans. Door de inzetbaarheid of implementatiegraad van een maatregel aan 
te passen krijgt een stad of gemeente een indicatie van de impact van één maatregel voor zijn stad 
of gemeente. Daarnaast kan een stad of gemeente ook de 10 maatregelen onderling vergelijken op 
basis van hun CO2-reductiepotentieel en kost per eenheid CO2-reductie. 
 
 
GEBRUIK REKENBLADEN 
De rekentool is opgemaakt in Office Excel 2007. Indien het xlsx-bestand geopend wordt in vroegere 
versies van Excel (97/2003) of als xls-bestand, kan er verlies optreden van gegevens, 
functionaliteiten en kwaliteit. 
 
In de INPUT-rekenbladen moet de gebruiker de inhoud van de rekenbladen “Nulmeting 2011” en 
“data” kopiëren (als waarden). Deze rekenbladen zijn terug te vinden in de rekentool voor opmaak 
van een nulmeting (BEI-tool). Indien de gebruiker geen kopie neemt, zal de rekentool uitgaan van 
de waarde 0. In de DATA-rekenbladen wordt een overzicht gegeven van emissiefactoren per 
brandstoftype, energieconsumptiefactoren per wegtype en voertuigtechnologie, groei 
toegevoegde waarde, energieprijs en discontovoet. De “default” waarden kunnen door de 
gebruiker overschreven worden.  
 
In de OUTPUT rekenbladen wordt een overzicht gegeven van de energieverbruiken en CO2-emissies 
per sector (BAU 2020) volgens de nulmeting voor 2011 en het BAU scenario voor 2020. Voor de 
(sub)sectoren waarvoor geen maatregelen worden voorgesteld (met name industrie, landbouw, 
openbaar vervoer, openbare verlichting en eigen organisatie), wordt verondersteld dat de 
energieverbruiken en CO2-uitstoot in het BAU scenario niet wijzigen ten opzichte van de nulmeting 
voor 2011. Tevens wordt voor elke maatregel (afzonderlijk) een inschatting gemaakt van de 
(gemiddelde) besparing en kost ten opzichte van het BAU-scenario 2020 (MTRG HUISHOUDENS, 
MTRG TERTIAIR, MTRG TRANSPORT). 
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QUICK START 

In de quick start worden de verschillende stappen beschreven die een stad of gemeente moet 
zetten voordat de impact van maatregelen kan doorgerekend worden.  
 

STAP 1: kopieer de inhoud van de rekenbladen “Nulmeting 2011” en “data” uit de tool voor 
opmaak van CO2-nulmeting (versie 2011_09) als waarden in de overeenkomstige INPUT 
rekenbladen.  

 
In de tool voor opmaak van een CO2-nulmeting selecteer je het rekenblad “Nulmeting 2011” (cf. 
knop bovenaan links). Vervolgens ga je in de menubalk bovenaan het rekenblad naar Home < Copy 
(Start < Kopiëren). 

 

 

Figuur 1: Screenshots kopie rekenblad “Nulmeting 2011” in tool voor opmaak CO2-nulmeting 

selecteer gans het rekenblad via knop bovenaan links 
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In de tool maatregelen ga je in het rekenblad “Nulmeting 2011” naar de menubalk en selecteer je 
Home < Paste < Paste Values < Values (Start < Plakken < Plakken waarden < Waarden). 

 

Figuur 2: Screenshot plakken rekenblad “Nulmeting 2011” in tool maatregelen 

Dezelfde stappen worden doorlopen voor het kopiëren en plakken van het rekenblad “data”. 
 

STAP 2: controleer of er gegevens of aannames zijn in de DATA of MTRG rekenbladen die je wenst 
te overschrijven. 

 
In de DATA-rekenbladen wordt een overzicht gegeven van emissiefactoren per brandstoftype, 
energieconsumptiefactoren per wegtype en voertuigtechnologie, groei toegevoegde waarde, 
energieprijs en discontovoet. Deze “default” waarden kunnen door de gebruiker overschreven 
worden.  
 
In de MTRG-rekenbladen worden een aantal aannames gemaakt over autonome evoluties en 
impact Europees beleid om de toekomstige emissies voor 2020 in te kunnen schatten, “business-
as-usual” (BAU scenario 2020). Deze “default” waarden kunnen door de gebruiker overschreven 
worden (bv. rij 130 ev. in rekenblad “MTRG HUISHOUDENS”).  
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IV 

 

Figuur 3: Screenshot rekenblad “MTRG huishoudens” (rij 130 ev.) 

STAP 3: het rekenblad “BAU 2020” geeft, per sector, een overzicht van het energieverbruik en CO2-
emissies in 2011 en in 2020. 

 
In het rekenblad “BAU 2020” zijn de cijfers voor 2011 gebaseerd op de “Nulmeting 2011” (cf. STAP 
1). De cijfers voor 2020 gaan uit van het BAU-scenario 2020. Het BAU (“business as usual”) scenario 
geeft een inschatting van het energieverbruik en de gerelateerde CO2-emissies voor 2020, indien 
geen bijkomende acties door de lokale overheden worden genomen. Het scenario houdt wel 
rekening met autonome evoluties en beslist Europees beleid (cf. STAP 2). Voor de eigen 
organisatie, industrie, openbare verlichting, openbaar vervoer en landbouw veronderstellen we dat 
het energieverbruik in 2020 gelijk is aan het verbruik in 2011.  

 

Figuur 4: Screenshot rekenblad “BAU 2020”  
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STAP 4: vul de implementatiegraad in voor één of meerdere maatregelen in de MTRG rekenbladen. 

 
In de MTRG-rekenbladen kan een stad of gemeente de implementatiegraad van de verschillende 
voorbeeldmaatregelen aanpassen. Deze velden zijn in elk rekenblad oranje gemarkeerd (bv. rij 6, 
kolom B in rekenblad “MTRG HUISHOUDENS”).  
 

 

Figuur 5: Screenshot rekenblad “MTRG huishoudens” (rij 6, kolom B) 

STAP 5: in de MTRG-rekenbladen geeft de grafiek telkens weer wat de impact is van elke maatregel 
afzonderlijk ten opzichte van CO2-emissies in 2020 volgens het BAU scenario. 

 

Figuur 6: Screenshot rekenblad “MTRG huishoudens” (grafiek impact per maatregel) 
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Tip: het kan zijn dat in de rekentool de formules niet automatisch herrekend worden, ook al hebt u 
gegevens gewijzigd of ingevuld. Via “Formulas <Calculation options < Automatic” (formules < 
berekeningsopties < automatisch) kan u instellen dat deze herrekening toch automatisch gebeurt. 
Indien u de optie “manueel” verkiest, worden formules enkel herrekend indien u het bestand 
bewaard. De snel toets voor het herrekenen van formules is F9. 
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HOOFDSTUK 1. SITUERING EN LEESWIJZER 

1.1. SITUERING 

Heel wat steden en gemeenten, provincies en regio’s in Vlaanderen maken energie- en 
klimaatplannen op met als doel hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en hun bijdrage tot 
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De manier waarop lokale overheden te werk gaan 
bij de opmaak, implementatie en opvolging van deze plannen kan sterk verschillen. We merken de 
laatste jaren een tendens bij de lokale overheden in Vlaanderen om gebruik te maken van het 
raamwerk en richtlijnen van het Covenant of Mayors (CoM) 
(http://www.burgemeestersconvenant.eu/) en zijn Sustainable Energy Action Plans (kortweg 
SEAP’s).  
 
Een (CO2-)nulmeting, actieplan en monitoring vormen fundamentele onderdelen van een 
doordacht energie- en klimaatbeleid.  
 

  
 
Een nulmeting brengt voor het referentiejaar en het betreffende grondgebied de uitstoot van 
broeikasgassen (CO2 of ruimer) in kaart. Een actieplan geeft een overzicht van concrete acties die 
elk van de actoren kunnen nemen om bij te dragen tot de realisatie van de vooropgestelde 
doelstellingen. Dit actieplan moet verder gaan dan de acties die betrekking hebben op het 
functioneren van de eigen stedelijke/gemeentelijke diensten (eigen patrimonium en 
voertuigenpark) en de flankerende maatregelen die de stad/gemeente zelf kan nemen om actoren 
aan te zetten tot acties (zoals sensibiliseringscampagnes, premies). Monitoring van de CO2-uitstoot 
en het actieplan vormt de derde onontbeerlijke stap en laat toe om op een continue manier de 
effectiviteit en efficiëntie van het beleid te meten en bij te sturen. Uniformiteit in methodiek en 
aangewende data bij deze drie onderdelen verhogen de transparantie en betrouwbaarheid, niet 
enkel tussen de betrokken lokale overheden, maar ook naar de regionale en Europese overheden. 
Interessante aanknopingspunten kunnen tussen & binnen de diverse beleidsniveaus zo zichtbaar 
worden. 
 
Ondanks het raamwerk en de richtlijnen die binnen het Burgemeesterconvenant worden 
aangeboden, merken we dat de interpretatie niet altijd even eenduidig is voor de lokale overheden 
binnen Vlaanderen. Ook het toepassingsgebied kan sterk verschillen (wel/niet ETS, enkel CO2/alle 
broeikasgassen). Daarenboven wijzen de steden en gemeenten in Vlaanderen enerzijds op de 
moeilijkheid om betrouwbare en/of stadspecifieke gegevens te verzamelen om een CO2-inventaris 
op te maken en anderzijds op het gebrek aan kennis/kengetallen om de impact van acties in te 
schatten.  
 
Gegeven de specifieke noden en vragen van de gemeenten en steden in Vlaanderen, werd begin 
2013 een studie opdracht uitgeschreven door de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie (Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid). Binnen deze studie opdracht 

CO2 
nulmeting 

(BEI) 

Energie Actie 
Plannen 
(SEAP) 

Monitoring 

http://www.burgemeestersconvenant.eu/


HOOFDSTUK 1 Situering en leeswijzer 
 

 

2 

werden door de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (VITO) twee rekentools 
ontwikkeld die als doel hebben om de steden en gemeenten in Vlaanderen te ondersteunen bij de 
opmaak van een “baseline emission inventory” (BEI), “monitoring emission inventory” (MEI) en 
“sustainable energy action plan” (SEAP) zoals gedefinieerd onder het Burgemeestersconvenant.  

1.2. LEESWIJZER 

Voorliggend document licht de functionaliteiten toe van de rekentool die gemeenten en steden 
ondersteunt bij de opmaak van een “sustainable energy action plan” of actieplan voor duurzame 
energie. In de verschillende hoofdstukken wordt, indien relevant, verwezen naar concrete 
rekenbladen of velden in de tool. Deze verwijzingen zijn in het blauw (vet) gemarkeerd. In de 
kaderteksten worden gebruikerstips of aandachtspunten meegegeven. Acties voor een gemeente 
of stad worden aangeduid met een icoon:  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft in grote lijnen de scope en architectuur van de tool. In dit hoofdstuk vind je 
een antwoord terug op volgende vragen: voor welke maatregelen wordt de impact in de tool 
berekend? Uit welke sheets of rekenbladen bestaat de tool? Wat is de relatie tussen de 
verschillende rekenbladen? Hoe moet een stad of gemeente deze rekenbladen gebruiken? In de 
volgende hoofdstukken worden elk van de rekenbladen meer in detail beschreven. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft welke gegevens “default” terug te vinden zijn in de tool. De INPUT en DATA-
rekenbladen bevatten, respectievelijk, gemeente specifieke en generieke gegevens waarmee 
berekeningen worden uitgevoerd in de rekentool. De gemeente specifieke gegevens moeten door 
de gebruiker zelf aangeleverd (gekopieerd) worden.  
 
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de OUTPUT rekenbladen en een overzicht van de 
aannames die gehanteerd werden bij de opmaak van het BAU scenario 2020.  
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HOOFDSTUK 2. SCOPE EN ARCHITECTUUR TOOL 

2.1. SCOPE 

De tool geeft voor 10 voorbeeldmaatregelen een indicatie van de impact op het energieverbruik en 
de gerelateerde CO2-uitstoot van een gemeente of stad. We definiëren “maatregelen” als acties die 
burgers, handelaars of bedrijven kunnen nemen en die effectief CO2 reduceren. We hebben 
volgende maatregelen geselecteerd waarop lokaal beleid een (bijkomende) impact kan hebben: 
 
 Huishoudens: muurisolatie, dakisolatie, betere beglazing, warmtepompen, zonneboilers; 
 Tertiair: cluster van diverse maatregelen (zoals relighting, efficiëntere gasketels, natuurlijke 

ventilatie) ter reductie van vraag (verbruik) naar verwarming, ventilatie, koeling en verlichting, 
en installatie warmtepompen bij renovatie; 

 Transport: shift van auto naar fiets voor korte ritten, shift naar elektrische voertuigen;  
 Lokale elektriciteitsproductie: PV. 
 
We doen geen uitspraak over het implementatiepad van de maatregelen binnen de tijdshorizon 
2011 – 2020. We doen ook geen uitspraak over de jaarlijkse cash flow of financiering van de 
maatregelen.  
 
De berekeningen in de tool gaan uit van indicatieve (Vlaamse) kengetallen. Deze kengetallen 
kunnen door een stad of gemeente overschreven worden met gemeentespecifieke gegevens uit, 
bv. hernieuwbare energiescans. Door de inzetbaarheid of implementatiegraad van een maatregel 
aan te passen krijgt een stad of gemeente een indicatie van de impact van één maatregel voor zijn 
stad of gemeente. Daarnaast kan een stad of gemeente ook de 10 maatregelen onderling 
vergelijken op basis van hun CO2-reductiepotentieel en kost per eenheid CO2-reductie. 
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2.2. ARCHITECTUUR 

De tool bestaat uit een Excel bestand waarvan de opbouw of architectuur schematisch wordt 
weergegeven in volgende figuur. 
 

Deze bestanden zijn opgemaakt in Office Excel 2007. Indien het xlsx-bestand geopend wordt in 
vroegere versies van Excel (97/2003) of als xls-bestand, kan er verlies optreden van gegevens, 
functionaliteiten en kwaliteit. 

 

 

Figuur 7: Schematische voorstelling van de opbouw van de tool 

In de INPUT-rekenbladen moet de gebruiker de inhoud van de rekenbladen “Nulmeting 2011” en 
“data” kopiëren (als waarden). Deze rekenbladen zijn terug te vinden in de rekentool voor opmaak 
van een CO2-nulmeting (versie 2011_9). Indien de gebruiker geen kopie neemt, zal de rekentool 
uitgaan van de waarde 0. In de DATA-rekenbladen wordt een overzicht gegeven van 
emissiefactoren per brandstoftype, energieconsumptiefactoren per wegtype en 
voertuigtechnologie, groei toegevoegde waarde, energieprijs en discontovoet. De “default” 
waarden kunnen door de gebruiker overschreven worden.  
 
In de OUTPUT rekenbladen wordt een overzicht gegeven van de energieverbruiken en CO2-emissies 
per sector (BAU 2020) volgens de nulmeting voor 2011 en het BAU-scenario voor 2020. Voor de 
(sub)sectoren waarvoor geen maatregelen worden voorgesteld (met name industrie, landbouw, 
openbare verlichting, openbaar vervoer en eigen organisatie), wordt verondersteld dat de 
energieverbruiken en CO2-uitstoot in het BAU-scenario niet wijzigen ten opzichte van de nulmeting 
voor 2011. Tevens wordt in de OUTPUT rekenbladen de impact op het energieverbruik en de CO2-
emissies doorgerekend van 1 of meerdere voorbeeldmaatregelen (MTRG HUISHOUDENS, MTRG 
TERTIAIR, MTRG TRANSPORT). 

Architectuur tool

kopie rekenbladen
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en data (INPUT)
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Bijkomende implementatie 2011 - 2020  
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Beschrijving 
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Totale emissiereductie t.o.v. BAU in 2020 
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In volgende tabel worden de verschillende sheets of rekenbladen meer in detail beschreven. 
Tevens wordt aangegeven op welke manier een gemeente of stad deze sheets kan gebruiken. 
 
sheet beschrijving gebruik 

OUTPUT--> BAU-2020 rekenblad geeft overzicht 
van energieverbruiken en CO2-
emissies per sector volgens 
nulmeting 2011 en BAU-scenario 
2020. In de MTRG rekenbladen 
wordt voor 10 
voorbeeldmaatregelen in de sector 
huishoudens, tertiair, transport en 
lokale energieproductie, de impact 
op CO2-uitstoot doorgerekend t.o.v. 
BAU-scenario 2020. 

gebruiker kan in MTRG rekenbladen 
aangeven in welke mate de maatregelen 
bijkomend ingezet worden in een 
gemeente/stad t.o.v. BAU-scenario 2020  

    

INPUT--> kopie van waarden uit de 
rekenbladen nulmeting 2011 en data 
uit de rekentool voor opmaak van 
nulmeting (BEI-tool) 

indien de waarden in deze sheets niet worden 
gekopieerd door de gebruiker, wordt in de 
berekeningen uitgegaan van waarde= 0  

     

DATA--> emissiefactoren per brandstof, 
energieconsumptiefactoren per 
voertuig/wegtype en 
brandstoftechnologie, groei 
toegevoegde waarde, energieprijs en 
discontovoet 

sheets zijn voorzien van default waardes die 
overschreven kunnen worden door gebruiker 

     

BRONNEN-->  lijst met referenties naar publicaties 
of gegevensbronnen    

Tabel 1: Beschrijving inhoud en gebruik rekenbladen 

In de rekenbladen worden een aantal velden of cellen gemarkeerd in een specifieke kleur. In 
onderstaande tabel wordt de betekenis van deze markering toegelicht. 
 
Kleur Beschrijving 

Oranje   velden die gemeente zelf moet invullen of kan overschrijven 

Paars  velden die gekoppeld zijn aan INPUT of DATA rekenbladen  

Tabel 2: Betekenis kleur markeringen 

 
 

file:///C:/Users/meynaere/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/561CA466.xlsx%23'BRONNEN%20--%3e'!A1
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HOOFDSTUK 3. INPUT EN DATA 

De INPUT en DATA-rekenbladen bevatten, respectievelijk, gemeente specifieke en generieke 
gegevens waarmee berekeningen worden uitgevoerd in de rekentool. De gemeente specifieke 
gegevens moeten door de gebruiker zelf aangeleverd (gekopieerd) worden. In hoofdstuk 3 worden 
de datasets meer in detail besproken. 

3.1. INPUT REKENBLADEN 

De INPUT rekenbladen zijn “default” niet ingevuld. De gebruiker moet een kopie nemen van de 
inhoud van de rekenbladen “Nulmeting 2011” en “data” in de BEI-tool of de tool voor de opmaak 
van de CO2-nulmeting. De inhoud van deze rekenbladen moet één voor één gekopieerd worden naar 
de overeenkomstige rekenbladen in de SEAP tool. De gekopieerde inhoud moet als waarden geplakt 
worden in de overeenkomstige rekenbladen.  

3.1.1. NULMETING 2011 

In de sheet “Nulmeting 2011” wordt een overzicht gegeven van de energieverbruiken per 
energiedrager en de gerelateerde CO2-emissies. De sectorindeling wijkt lichtjes af van deze in de 
SEAP template. Er wordt binnen de SEAP sector “Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en 
installaties/voorzieningen” een onderscheid gemaakt tussen tertiair, landbouw en (niet-
gemeentelijke) openbare verlichting om de impact van de maatregelen voor tertiaire gebouwen te 
kunnen doorrekenen. 

3.1.2. DATA 

In de sheet “data” worden volgende gegevens per gemeente (volgens NIS referentiecode) 
aangeleverd. Enkel de projecties van het aantal huishoudens (Studiedienst van de Vlaamse 
Regering) (rij 9) en de voertuigkilometers per wegtype en type voertuig (rij 72 ev.) worden in de 
rekentool gebruikt. 

 Aantal huishoudens 2011 en 2020 

In 2011 maakte de Studiedienst van de Vlaamse Regering projecties op van de bevolking en de 
huishoudens voor de gemeenten en steden in Vlaanderen 
(http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-24-studiedag-projecties.aspx). In het kader 
van dit project leverde de Studiedienst de projecties voor 2011 en 2020 per gemeente aan. 

 Voertuigkilometers wegtransport  

Versie 2011_03: door het Verkeerscentrum Vlaanderen werden voertuigkilometers per gemeente 
aangeleverd voor 2011 en 2020, op basis van berekeningen met het verkeersmodel PROMOVIA 

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-24-studiedag-projecties.aspx
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(http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie1/). Er 
werd een onderscheid gemaakt naar wegtype (snelwegen, genummerde wegen en lokale (niet-
genummerde) wegen) en voertuigtype (personenwagen, lichte en zware vrachtwagen). Voor meer 
informatie bij de berekeningen verwijzen we naar bijlage A.  
 
Versie 2011_04: VITO maakte een inschatting van de voertuigkilometers per gemeente voor 2020 
op basis van de evolutie in voertuigkilometers 2012 – 2014. Er werd gecorrigeerd voor extreem 
hoge en lage waarden en afgestemd op het BAU-scenario voor Vlaanderen. In de maatregelen tool 
kan de gebruiker uitgaan van de gemeente specifieke groei of een “gemiddelde” groei  uit het BAU-
scenario voor Vlaanderen. 

3.2. DATA REKENBLADEN 

De DATA rekenbladen zijn “default” ingevuld. De velden in de tool zijn niet beveiligd zodat een stad 
of gemeente deze velden kan overschrijven. Dergelijke handeling dient met de nodige omzichtigheid 
te gebeuren. Velden toevoegen of verwijderen kan immers een impact hebben op de achterliggende 
formules. We raden de gebruiker dan ook aan om steeds een kopie van het originele bestand op een 
lokale schijf te bewaren.  

3.2.1. EMISSIEFACTOREN BRANDSTOF 

In de sheet “EF brandstof” wordt voor de meest courante brandstoffen een overzicht gegeven van 
de CO2-emissiefactoren (in ton per MWh) op basis van de IPCC 2006 guidelines en de SEAP 
guidebook (part II).  
 
De emissiefactoren worden gebruikt om de CO2-emissies per brandstoftype in te schatten voor 
2011 en 2020, zie verder (MTRG rekenbladen). 

3.2.2. ENERGIECONSUMPTIEFACTOREN WEGTRANSPORT 

De sheet “ECF transport” geeft voor 2020 een overzicht van de energieconsumptiefactoren van 
lichte voertuigen en zware voertuigen, bus en tram.  
 
Versie 2011_03: Er wordt tevens een onderscheid gemaakt naar wegtype (snelwegen, 
genummerde en niet-genummerde wegen) en brandstoftechnologie (CNG, diesel, elektrisch, 
benzine, hybride). Deze factoren zijn afkomstig uit EmotionRoad, het transportmodel van VITO. We 
gaan uit van de berekeningen met EmotionRoad die werden uitgevoerd in het kader van de studie 
“MIMOSA 4.2 – Prognoseberekeningen voor wegverkeer in Vlaanderen" (De Vlieger et al., oktober 
2013). 
 
Versie 2011_04: Er wordt tevens een onderscheid gemaakt naar wegtype (snelwegen, 
genummerde en niet-genummerde wegen) en brandstoftechnologie (CNG, diesel, elektrisch, 
benzine, hybride). Deze factoren zijn afkomstig uit COPERT 4.11.3. 
 
De energieconsumptiefactoren worden gebruikt om het energieverbruik voor 2020 in te schatten 
per wegtype en brandstoftechnologie, zie verder (MTRG rekenbladen). 

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie1/
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3.2.3. GROEI TOEGEVOEGDE WAARDE 

De sheet “groei toegevoegde waarde” geeft een overzicht van cijfers die door het Federaal 
Planbureau (januari 2013) werden aangeleverd en dit in het kader van de opmaak van prognoses 
voor energie en broeikasgassen voor Vlaanderen (VITO i.o.v. LNE).  
 
De groeicijfers worden gebruikt om de autonome groei in energieverbruik in te schatten voor de 
tertiaire sector in het BAU 2020-scenario, zie verder (MTRG rekenbladen). 

3.2.4. ENERGIEPRIJS EN DISCONTOVOET 

De sheet “energieprijs en discontovoet” geeft een overzicht van de gemiddelde eenheidsprijs 
(excl. BTW) van aardgas, elektriciteit, gasolie/diesel, benzine en LPG enerzijds en de discontovoet 
anderzijds. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen huishoudelijke afnemers, kleine professionele afnemers 
en transportbrandstoffen. De prijzen van aardgas en elektriciteit komen van de VREG 
(http://www.vreg.be/hoeveel-kost-1-kwh-elektriciteit-en-aardgas) en dateren van mei 2013. De 
Federale Overheid (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/energie/prijzen/gemid_8) geeft 
een overzicht van het gemiddeld officieel tarief van de aardolieproducten voor de laatste 8 jaar. In 
de rekentool wordt uitgegaan van de gemiddelde prijs (excl. BTW) voor gasolie verwarming, diesel, 
benzine en LPG voor 2013. 
 
De discontovoet wordt in de rekentool gebruikt om de éénmalige investeringskosten om te 
rekenen naar een jaarlijkse kost. De jaarlijkse kapitaalkosten worden berekend door de 
investeringsuitgaven over de levensduur van de maatregel met een annuïteitenfactor te 
vermenigvuldigen. De som van de afschrijvingen en de rentekost worden als een constant bedrag 
over de levensduur van de maatregel beschouwd: 
 

 
 
Met:  
JK jaarlijkse kapitaalkost 
I0 éénmalig investeringsbedrag  
r discontovoet in % (default: 4%) 
n levensduur in jaren 
 
De jaarlijkse investeringskosten worden in de tool opgeteld bij de andere jaarlijkse 
kosten/besparingen (bv. onderhoud, brandstofbesparing) en gedeeld door de jaarlijkse CO2-
reductie, zie “Gemiddelde kost per emissiereductie t.o.v. BAU in 2020”. 
 
In de rekentool geven we aan investeringskosten een “enge” interpretatie. Bijvoorbeeld: de 
investeringskost van dakisolatie houdt enkel rekening met isolatie en dampscherm, maar niet met 
voorbereidende werken en vereiste afwerking zoals plaatsen van bitumineuze afdichting van plat 
dak, ramen enkel vervanging van beglazing en niet van raamkader, … In de praktijk kan men dus 
opkijken tegen hogere kosten, maar we kennen deze niet volledig toe aan energiebesparing. 
Algemene verbetering van de woningkwaliteit en –esthetiek, gaat immers verder dan 
energiebesparing. Bijvoorbeeld: de (meer)kost van een technologische shift naar elektrische 

http://www.vreg.be/hoeveel-kost-1-kwh-elektriciteit-en-aardgas
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/energie/prijzen/gemid_8
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voertuigen blijft beperkt tot de éénmalige aankoop van een wagen. We brengen bijvoorbeeld geen 
infrastructuurkosten (laadpalen, netwerk) in rekening. 
 
We focussen in de rekentool op directe kosten: investeringskosten, operationele kosten en 
opbrengsten (bv. door besparing op brandstof- en/of elektriciteitsverbruik). We maken hierbij 
abstractie van subsidies, belastingen, transactie- en programmakosten, maar ook van partiële en 
algemene evenwichtseffecten op gerelateerde of afgeleide markten. 
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HOOFDSTUK 4. OUTPUT 

In de OUTPUT rekenbladen wordt een overzicht gegeven van de energieverbruiken en CO2-emissies 
per sector (BAU 2020) volgens de nulmeting voor 2011 en het BAU scenario voor 2020. Tevens 
wordt voor 1 of meerdere voorbeeldmaatregelen een inschatting gemaakt van de (gemiddelde) 
besparing en kost ten opzichte van het BAU-scenario 2020 (MTRG HUISHOUDENS, MTRG 
TERTIAIR, MTRG TRANSPORT). Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de rekenbladen en een 
overzicht van de aannames die gehanteerd werden bij de opmaak van het BAU scenario 2020.  
 

De tool geeft een indicatie van grootteordes. De inschatting van toekomstige CO2-emissies en 
impact van maatregelen op deze emissies is per definitie onzeker. De inschatting van het 
besparingspotentieel en kostprijs van een maatregel gaat uit van gemiddelde, Vlaamse kengetallen. 

4.1. BAU 2020 

In het rekenblad “BAU 2020” wordt per sector en energiedrager een overzicht gegeven van het 
energieverbruik en de gerelateerde CO2-emissies volgens nulmeting 2011 en BAU scenario 2020. 
De cijfers zijn respectievelijk afkomstig uit de sheet “Nulmeting 2011 en de sheets “MTRG 
HUISHOUDENS”, “MTRG TERTIAIR” en “MTRG TRANSPORT”, zie verder. 
 
Het BAU (“business as usual”) scenario geeft een inschatting van het energieverbruik en de 
gerelateerde CO2-emissies voor 2020, indien geen bijkomende acties door de lokale overheden 
worden genomen. Het scenario houdt wel rekening met autonome evoluties en beslist Europees 
beleid. In volgende paragrafen wordt voor huishoudens, tertiair en transport een overzicht 
gegeven van de achterliggende aannames. Voor de eigen organisatie, industrie, openbare 
verlichting, openbaar vervoer en landbouw veronderstellen we dat het energieverbruik in 2020 
gelijk is aan het verbruik in 2011.  
 
De CO2-emissies worden berekend door de verbruiken per energiedrager te vermenigvuldigen met 
de overeenkomstige emissiefactor, zie sheet “EF brandstof”. We veronderstellen dat de 
emissiefactor voor warmte en elektriciteit ongewijzigd blijft ten opzichte van 2011, zie sheet 
“Nulmeting 2011”. 

4.1.1. HUISHOUDENS 

Voor huishoudens wordt er een onderscheid gemaakt tussen het huidige en toekomstig 
energieverbruik van bestaande woningen, nieuwbouw en elektrische toestellen en verlichting. We 
veronderstellen dat verwarming een aandeel van 85% vertegenwoordigt in het finaal 
energieverbruik en sanitair warm water (SWW) een aandeel van 15% (Energiebalans Vlaanderen, 
versie juni 2013).  
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Het energieverbruik voor verwarming wordt gecorrigeerd voor het verschil in graaddagen in 2011 
en 20201. In de rekentool gaan we voor 2011 uit van de werkelijke graaddagen in dat jaar, namelijk 
1.538, en dus ook werkelijke (niet-gecorrigeerde verbruiken). In de rekentool gaan we voor 2020 
uit van 1.799 graaddagen (Cools et al., augustus 2012). 
 
Voor bestaande woningen brengen we in het BAU scenario enkel de vervanging van 
verwarmingsinstallaties op einde van hun levensduur (autonome vervanging) in rekening. Hiervoor 
wordt uitgegaan van de verandering in het gemiddeld installatierendement2 in 2020 ten opzichte 
van 2011 (Renders et al., januari 2011). Renovatie van de gebouwschil (bv. isolatie, ventilatie) 
rekenen we niet door in het BAU scenario. We brengen sloop niet in rekening want is beperkt in 
Vlaanderen (Kadaster NIS, juni 2012). 
 
We bepalen nieuwbouw op basis van de toename in het aantal huishoudens tussen 2011 en 2020. 
De evolutie van het aantal huishoudens is gebaseerd op de gemeente specifieke projecties van de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering (3.1.2), zie sheet “data”. Voor de nieuwbouw woningen 
brengen we de impact van het Europees Energieprestatiebeleid en Hernieuwbaar Energiebeleid in 
rekening. Het energieverbruik van nieuwbouw in 2020 wordt ingeschat op basis van gemiddelde 
eigenschappen van woningen en installaties in 2011 en 2020: 
 De Europese richtlijn “Energieprestatie van gebouwen” legt de Europese lidstaten op dat tegen 

2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. Volgens (VEA, juni 2013) zal 
een BEN (Bijna Energie Neutraal) woning vermoedelijk gelijk gesteld worden aan een E-peil 30. 
In het BAU scenario veronderstellen we dat de netto-energiebehoefte voor verwarming 
evolueert van 61 kWh per m² in 2011 (gemiddelde warmtevraag voor nieuwbouw in 
Vlaanderen) (VEA, april 2013) naar 30 kWh per m² in 2020 (= BEN of zeer lage energie woning) 
(VEA, juni 2013).  

 Vermits de Europese Richtlijn “Hernieuwbare Energie” vraagt om een minimum hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare energiebronnen, werd een wijziging van het Energiebesluit 
(september 2012) opgenomen in de Vlaamse Energieprestatieregelgeving. Deze verplichting is 
van toepassing op alle werkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt 
aangevraagd vanaf 1 januari 2014. Voornoemde verplichting vertalen we in het BAU scenario 
als volgt: we veronderstellen dat in 2020 96% van de nieuwbouw woningen een warmtepomp 
(mix lucht en grond) heeft met installatierendement van 320% (Jespers et al., november 2012); 
4% heeft een ketel op aardgas met installatierendement van 88% (Jespers et al., november 
2012) en 6% installeert daarenboven een zonneboiler voor de productie van warm water 
(dekkingsgraad 60% volgens : 
http://www.livios.be/nl/bouwfasen/techniek/verwarmingstechniek/pro-contra-investeren-in-
zonneboilersysteem-of-pv-panelen/). 

 De bruto vloeroppervlakte (BVO) van nieuwbouw evolueert van 174 m² in 2011 (gemiddeld in 
Vlaanderen, 1996-2011) naar 158 m² in 2020 of 1% daling per jaar (Kadaster NIS, juni 2012). 

                                                           
1
 Het gecorrigeerd brandstofverbruik is het werkelijk verbruik zoals dat zou geweest zijn in een referentiejaar 

rekening houdend met het aantal graaddagen. De correctie bij graaddagen wordt als volgt berekend: 
gecorrigeerd verbruik = (referentie graaddagen / actuele graaddagen) x werkelijk verbruik. De meest 
gebruikte graaddagen zijn de “graaddagen 15/15”. Hierbij wordt het verschil genomen tussen 15°C en de 
buitentemperatuur en deze worden gerekend van zodra de buitentemperatuur lager is dan 15°C. Men 
veronderstelt dat de verwarming uitgeschakeld mag worden vanaf het ogenblik dat de buitentemperatuur 15 
°C is, omdat de extra warmtewinsten (zon, mensen en apparaten) het gebouw op de gewenste temperatuur 
brengen. (http://www.lne.be/doelgroepen/lokale-overheden/so-2005-2007/ondersteuning/faq-1/energie) 
2
 Het installatierendement brengt naast het productierendement van de verwarmingsinstallatie ook de 

verliezen in rekening ten gevolge van distributie, afgifte en regeling van de installatie.   
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Voor elektrische toestellen en verlichting veronderstellen we dat de Europese Ecodesign Richtlijn 
resulteert in een besparing van het elektriciteitsverbruik voor elektrische toestellen en verlichting 
van 0,5% per jaar (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/ecodesign/product-groups/index_en.htm). 

4.1.2. TERTIAIR 

De typologie van tertiaire gebouwen varieert sterk, gezien de grote diversiteit tussen de 
subsectoren en finaliteit van deze gebouwen. Deze heterogeniteit, evenals de lage beschikbaarheid 
van gegevens, resulteert in grote onzekerheden bij de inschatting van het toekomstig 
energieverbruik en gerelateerde CO2-emissies van deze sector. De resultaten van het BAU scenario 
dienen binnen deze context geïnterpreteerd en toegepast te worden.  
 
Het energieverbruik wordt gecorrigeerd voor graaddagen. In de rekentool gaan we voor 2011 uit 
van de werkelijke graaddagen in dat jaar, namelijk 1.538; voor 2020 gaan we uit van 1.946 
graaddagen wat overeenstemt met het gemiddeld aantal graaddagen tussen 1985 en 2009 (KMI, 
aangeleverd in het kader van Energiebalans Vlaanderen). De correctie voor graaddagen rekenen 
we door aan de hand van een graaddagen elasticiteit (VITO, eigen inschatting).   
 
Voor bestaande gebouwen wordt, naar analogie met de residentiële sector, enkel de autonome 
vervanging van verwarmingsinstallaties op het einde van hun levensduur in rekening gebracht. 
Hiervoor wordt uitgegaan van de verandering in het gemiddeld ketelrendement in 2020 ten 
opzichte van 2011 (Renders et al., januari 2011). We veronderstellen dat de impact van sloop 
verwaarloosbaar is. De aannames die gemaakt worden komen overeen met deze in sheet “MTRG 
HUISHOUDENS”. 
 
We bepalen nieuwbouw op basis van de groei in toegevoegde waarde tussen 2011 en 2020. Voor 
deze groei wordt uitgegaan van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau in de sheet “groei 
toegevoegde waarde”. We gaan uit van een gemiddelde groei over alle subsectoren heen. Tevens 
brengen we de impact van het Europees Energieprestatiebeleid en Hernieuwbaar Energiebeleid in 
rekening. Het energieverbruik van nieuwbouw in 2020 wordt ingeschat op basis van gemiddelde 
eigenschappen van gebouwen en installaties in 2011 en 2020. Volgens (VEA, juni 2013) zal een BEN 
(Bijna Energie Neutraal) gebouw vermoedelijk gelijk gesteld worden aan een E-peil 40. In 
tegenstelling tot woningen, wordt het elektriciteitsverbruik voor verlichting in rekening gebracht in 
de EPB-normen. Bijgevolg zorgt de evolutie naar een Bijna Energie Neutraal gebouw voor een 
besparing in zowel het brandstof- als elektriciteitsverbruik. In 2011 gaan we uit van een 
energiebesparing t.o.v. bestaande gebouwen die gerealiseerd wordt in E100 gebouwen (EPB eisen, 
Kantoren en Scholen, 2010-2011). We veronderstellen voor 2020 een brandstofmix die 
overeenkomt met deze van de huishoudens in het BAU scenario, zie sheet “MTRG HUISHOUDENS”:  
 Aardgas: 52,9%; 
 Elektriciteit - Warmtepomp (mix lucht en grond): 14,6%; 
 Geothermische energie – Warmtepomp: 32,0%; 
 Zonthermische energie: 0,5%. 
 
Voor elektrische toestellen en verlichting veronderstellen we dat de Europese Ecodesign Richtlijn 
resulteert in een besparing van het elektriciteitsverbruik voor elektrische toestellen en verlichting 
van 0,5% per jaar (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/ecodesign/product-groups/index_en.htm). 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm


HOOFDSTUK 4 Output 
 

 

14 

4.1.3. TRANSPORT 

Voor particulier en commercieel vervoer over de weg wordt het brandstofverbruik voor het BAU 
scenario 2020 ingeschat op basis van aannames omtrent: 
 
Versie 2011_03: 
 
 Verwachte evolutie voertuigkilometer op grondgebied van de gemeente. Hiervoor gaan we uit 

van de projecties van het Vlaams Verkeerscentrum (Promovia), zie sheet “data”. Er wordt een 
onderscheid gemaakt naar wegtype (snelwegen, genummerde wegen en lokale (niet-
genummerde) wegen) en voertuigtype (personenwagen, lichte en zware vrachtwagen).  

 Verdeling van voertuigkilometers over brandstoftechnologieën. Hiervoor gaan we uit van 
berekeningen met EmotionRoad (base scenario 2020) in het kader van de studie “MIMOSA 4.2 
– Prognoseberekeningen voor wegverkeer in Vlaanderen" (De Vlieger et al., oktober 2013). 

 Aandeel biobrandstoffen. Hiervoor gaan we eveneens uit van voornoemde berekeningen met 
EmotionRoad. 

 
Versie 2011_04: 
 
 Verwachte evolutie voertuigkilometer op grondgebied van de gemeente. Hiervoor gaan we uit 

van de projecties van VITO, zie sheet “data”. Er wordt een onderscheid gemaakt naar wegtype 
(snelwegen, genummerde wegen en lokale (niet-genummerde) wegen) en voertuigtype (lichte 
voertuigen en zware voertuigen).  
 

In de maatregelen tool wordt default uitgegaan van een gemeente specifieke evolutie in 
voertuigkilometers. De gebruiker kan er ook voor kiezen om uit te gaan van een “gemiddelde” groei,  
op basis van het BAU-scenario voor Vlaanderen. De gebruiker kan in sheet “MTRG transport” de 
waarden in cel J89 tem J94 aanpassen overeenkomstig de gemeente specifieke evolutie in 
voertuigkilometers (of verwijzing naar cel E89 tem E94) of de gemiddelde Vlaamse evolutie in 
voertuigkilometers (of verwijzing naar cel I89 tem I94). 

 
 Verdeling van voertuigkilometers over brandstoftechnologieën. Hiervoor gaan we uit van het 

BAU-scenario zoals opgemaakt in het kader van IMMI 3. 
 Aandeel biobrandstoffen. Hiervoor gaan we eveneens uit van voornoemd BAU-scenario. 

 
Het BAU scenario houdt niet alleen rekening met gekend Europees beleid zoals euronormen voor 
personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens en CO2 grenzen voor personenwagens (130 g CO2 
vanaf 2015) maar ook geplande infrastructuurwerken. 
 
Voor het openbaar vervoer veronderstellen we dat het brandstofverbruik en de gerelateerde CO2-
emissies ongewijzigd blijven ten opzichte van 2020.  

4.2. MAATREGELEN 

In elk MTRG rekenblad worden één of meerdere voorbeeldmaatregelen beschreven en wordt voor 
elke maatregel afzonderlijk een inschatting gemaakt van de (gemiddelde) besparing en kost ten 
opzichte van het BAU-scenario 2020.  
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Een stad of gemeente geeft aan wat de inzet of implementatie is van de maatregel in 
2020. Waar mogelijk proberen we een “referentiekader” te geven waarmee een stad 
of gemeente de praktische haalbaarheid van de veronderstelde inzet kan aftoetsen.  
 
We willen opmerken dat we de voorbeeldmaatregelen generiek benaderen. De parameters 
waarmee de maatregelen beschreven worden, zijn niet gemeente specifiek en zijn vaak 
uitgemiddeld (bv. over gebouwtypes heen). Voor een inschatting van de impact van een maatregel, 
voor een specifieke gemeente, subsector, gebouwtype, … start men best met het in kaart brengen 
van de concrete huidige toestand om vervolgens berekeningen uit te voeren met specifieke 
parameters. 
 
De impact van de verschillende maatregelen mag binnen in een sector niet zonder meer opgeteld 
worden. Er kunnen interacties zijn tussen maatregelen binnen een bepaalde sector die een impact 
kunnen hebben op het energiebesparings- en CO2-reductiepotentieel van de maatregelen. 
Niettegenstaande het feit dat een som cijfermatig niet correct is, kan deze som wel al een eerste 
indicatie geven van maximum impact. 
 
Indien maatregelen niet samen kunnen ingezet worden omdat ze betrekking hebben op hetzelfde 
energieverbruik of dezelfde CO2-uitstoot, moeten er op voorhand keuzes gemaakt worden over de 
inzet van deze maatregelen. Indien het gaat over één bron (bv. één huishouden of gebouw) dan 
sluiten de maatregelen elkaar uit en moet er een keuze gemaakt worden welke maatregel 
doorgerekend wordt en welke niet. Indien het gaat over meerdere bronnen kunnen de 
maatregelen samen ingezet worden, maar de totale inzet van de maatregelen mag niet hoger zijn 
dan 100% of de maximale toepasbaarheid.  
 
Indien meerdere maatregelen samen kunnen ingezet worden en elkaar niet uitsluiten, moet er een 
assumptie gemaakt worden over de volgorde (bv. isoleren van woningen voordat overgeschakeld 
wordt naar warmtepompen). 

4.2.1. HUISHOUDENS 

Voor bestaande woningen wordt voor vijf maatregelen een inschatting gegeven van de impact op 
het energieverbruik voor sanitair warm water en verwarming ten opzichte van het BAU scenario 
2020: 
 
 Dakisolatie: analoge eisen als Vlaamse REG beleid geldig vanaf 1 januari 2013, met name U = 

0,25 W/K m²; 
 Muurisolatie: Analoge eisen als Vlaams REG beleid geldig vanaf 1 januari 2013, met name U = 

0,55 W/ K.m² (50% spouw-/50% buitenmuurisolatie); buitenmuurisolatie U = 0.5 W/K m²; 
Spouwmuurisolatie U = 0.6 W/m²K (λ= 0.045; 6 cm spouw); 

 Betere beglazing: analoge eisen als Vlaamse REG beleid geldig vanaf 1 januari 2013, met name 
U = 1.1 W/K m²; 

 Warmtepomp: zowel bodem -als luchtwarmtepomp; enkel aan te raden bij voldoende lage 
warmtevraag na renovatie; 

 Zonneboiler voor productie van sanitair warm water. 
 
Voor de inschatting van de overeenkomstige reductie in CO2-uitstoot, vertalen we de verwachte 
energiebesparingen naar CO2-emissies met behulp van gemiddelde emissiefactoren. De 
uitmiddeling van factoren gaat uit van de mix van energiedragers in 2020 conform het BAU 
scenario. Voor de inschatting van de besparing in energiekosten wordt uitgegaan van de 
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eenheidsprijzen voor huishoudelijke afnemers in de sheet “energieprijs en discontovoet” (rij 6 
ev.). Deze prijzen worden tevens uitgemiddeld conform de mix van energiedragers in BAU2020.  

4.2.2. TERTIAIR 

Voor bestaande gebouwen wordt een inschatting gegeven van de impact van twee 
voorbeeldmaatregelen:  
 Renovatie, i.e. een cluster van maatregelen ter reductie van het energieverbruik gerelateerd 

voor HVAC (heating, ventilation, air conditioning) en verlichting. Mogelijke maatregelen binnen 
voornoemde cluster zijn isolatie, zonwerende beglazing, mechanische ventilatie of natuurlijke 
ventilatie, condenserende ketel, compressiekoelmachine en ventilo-convectoren voor 
verwarming en koeling, zonneboilers en energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie 
en daglichtsturing.  

 Installatie van een (lucht of grond gekoppelde) warmtepomp bij renovatie tot een voldoende 
lage warmtevraag van het gebouw.  

 
We willen aangeven dat de generieke benadering voor de bepaling van de gemiddelde kost en 
besparing, specifieke potentiëlen voor een subsector of voor bepaalde gebouwtypes- en groottes 
niet aangeeft. We denken hierbij aan de toepassing van geothermische warmtepompen bij 
grootschalige kantoorgebouwen, ziekenhuizen en rusthuizen voor de productie van zowel warmte 
als koeling. De rendabiliteit en het reductiepotentieel kunnen voor deze gebouwen niet generiek 
bepaald worden, wel via specifieke haalbaarheidsstudies.   
 
Voor de inschatting van de overeenkomstige reductie in CO2-uitstoot, vertalen we de verwachte 
energiebesparingen naar emissies met behulp van gemiddelde emissiefactoren. De uitmiddeling 
van factoren gaat uit van de mix van energiedragers in 2020 conform het BAU scenario. Voor de 
inschatting van de besparing in energiekosten wordt uitgegaan van de eenheidsprijzen voor tertiair 
of kleine professionele afnemers in de sheet “energieprijs en discontovoet” (rij 13 ev.). Deze 
prijzen worden tevens uitgemiddeld conform de mix van energiedragers in BAU2020.  

4.2.3. TRANSPORT 

Er wordt een inschatting gegeven van de impact op de CO2-uitstoot van personenwagens door een 
modale shift naar de fiets en een technologische shift naar een elektrische wagen. Het potentieel 
van deze maatregelen is sterk afhankelijk van de gemeente specifieke context, zoals bijvoorbeeld, 
de aanwezigheid van (aan)gepaste infrastructuur, het verplaatsingsgedrag van de inwoners. 
 
Voor de modale shift naar de fiets veronderstellen we dat enkel diesel- en benzinewagens deze 
omschakeling maken. Voor de technologische shift veronderstellen we dat enkel dieselwagens 
deze omschakeling maken. Voor de berekening van de besparing in brandstofverbruik en 
gerelateerde reductie in CO2-emissies wordt hiermee rekening gehouden. 
 
Voor de inschatting van de besparing in brandstofkosten (diesel, benzine) wordt uitgegaan van de 
eenheidsprijzen voor transport in de sheet “energieprijs en discontovoet” (rij 13 ev.). Voor een 
inschatting van de bijkomende elektriciteitskosten als gevolg van shift naar elektrische voertuigen 
wordt uitgegaan van de eenheidsprijs voor huishoudelijke afnemers in de sheet “energieprijs en 
discontovoet” (rij 6).  
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4.2.4. LOKALE ENERGIEPRODUCTIE 

Er wordt een inschatting gegeven van de (gemiddelde) impact op het elektriciteitsverbruik van 
gezinnen door inzet van PV (< 10 kWpiek). We gaan uit van een elektriciteitsverbruik in 2020 
volgens het BAU scenario in de sheet “MTRG HUISHOUDENS”. 
 
Voor de inschatting van de overeenkomstige reductie in CO2-uitstoot wordt uitgegaan van dezelfde 
emissiefactor voor elektriciteit als in de nulmeting voor 2011.  
 
Voor een inschatting van de besparing in elektriciteitskosten wordt uitgegaan van de eenheidsprijs 
voor huishoudelijke afnemers in de sheet “energieprijs en discontovoet” (rij 6).  
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1. Inleiding 
 
Ter ondersteuning van de lokale overheden bij opmaak van een CO2-inventaris wenst het 
beleidsdomein LNE, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, totale jaarlijkse voertuigprestaties per 
gemeente te verkrijgen om een beeld te krijgen op ruimtelijke verdeling in Vlaanderen én de evolutie 
doorheen de tijd. Om een volledig beeld te verkrijgen voor het basisjaar 2011 en het prognosejaar 
2020 volgens het Business-As-Usual scenario, worden de verkeersmodellen van de Vlaamse overheid, 
Verkeerscentrum, ingezet. Door middel van gerichte naverwerking van de resultaten uit de 
provinciale verkeersmodellen voor personenvervoer, kunnen de wegvakbelastingen 2011 voor het 
gehele grondgebied Vlaanderen opgehoogd worden naar jaartotalen, en vervolgens gerapporteerd 
naar gemeente en voertuigtype. Voor het scenario BAU 2020 wordt een groeifactor gebruikt die 
afgeleid wordt uit vergelijking van modelresultaten voor verschillende dagdelen vanuit de provinciale 
verkeersmodellen. 
Voorliggende nota beschrijft de werkzaamheden hierrond alsook de precieze opmaak en 
samenstelling van alle aangeleverde bestanden. 
 

2. Modelinstrumentarium 
 
De voorliggende oefening vereist gegevens voor heel Vlaanderen. Dit betekent dat een combinatie 
van de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 gebruikt dient te worden. 
De beschrijving van de provinciale verkeersmodellen versie 3.6.1 zelf, kan men terugvinden op 
onderstaand adres 
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/O
pbouw_MM_versie3.6.1.pdf  
Voor deze oefening zijn de resultaatsnetwerken van de verschillende provinciale verkeersmodellen 
versie 3.6.1 gecombineerd tot een netwerk voor Vlaanderen. 
 De op deze manier bekomen belastingen op het Vlaamse netwerk voor de verschillende uren 07-
08u, 08-09u, 12-13u, 15-16u, 16-17u en 17-18u voor een gemiddelde werkweekdag worden met 
behulp van de Promovia-techniek opgeschaald naar jaartotalen op elk wegvak voor de types 
personenwagen en vrachtwagen. Kort samengevat kruist Promovia versie 1.1 gebiedsdekkende data 
vanuit het verkeersmodel met longitudinale data voor elk uur van het jaar 2011 op een selecte van 
gevalideerde telgegevens. Voor een volledige beschrijving van dit proces wordt verwezen naar de 
nota op onderstaand adres 
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/P
romovia_versie1.1.pdf 
De Promovia-techniek is uiterst geschikt om opschaling van een beperkte temporele dataset naar 
jaarvolumes uit te werken op basis van beschikbare tellingen. Deze techniek kan niet gebruikt 
worden voor het prognosejaar 2020 aangezien tellingen ontbreken.  
Daarom wordt besloten om een set groeifactoren op te maken die een verband leggen tussen de 
resultaten van het basisjaar 2011 en het scenario BAU 20203.  
Hiertoe worden de invoernetwerken en de basismatrices van de verschillende provinciale 
verkeersmodellen versie 3.6.1 samengevoegd tot een netwerk en een basismatrix voor Vlaanderen 
voor de huidige situatie en voor het toekomstscenario BAU 2020. De basismatrices voor 08-09u, 12-
13u en 17-18u voor de huidige situatie en voor het toekomstscenario BAU 2020 worden toegedeeld 
op het netwerk Vlaanderen. De verhouding tussen de resultaten van het basisjaar 2011 en het 
scenario BAU2020 kan afgeleid worden per gemeente, voertuigtype en wegtype door de 
toegedeelde belastingen van beide jaartallen te delen voor de verschillende uren van een 

                                                           
3
 De volledige beschrijving van de opbouw van het BAU-scenario voor het prognosejaar 2020 is te vinden in de 

nota’s beginnende met ‘BAU_2020’ van 
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.5/ 

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/Opbouw_MM_versie3.6.1.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/Opbouw_MM_versie3.6.1.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/Opbouw_MM_versie3.6.1.pdf
http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ProvincialeVerkeersmodellen/Versie3.6/Opbouw_MM_versie3.6.1.pdf


Bijlage A 
 

 

gemiddelde werkweekdag. Door een weging van de aparte modeluren op basis van PROMOVIA 
versie 1.1 worden deze groeifactoren geëxtrapoleerd voor de ganse jaarperiode. 
Onderstaand schema illustreert dan de gevolgde werkwijze: 

 

Figuur 8: Werkstroom oplevering voertuigperformanties 

In dit proces worden de resultaten voor het basisjaar 2011 rechtstreeks afgeleid van het netwerk 
waarin de jaarvolumes opgeladen zijn, de resultaten voor BAU 2020 worden gefactorieerd 
vertrekkende van de resultaten 2011. Deze factoren worden gevormd door de verhouding te nemen 
van de synthetische toedelingen voor drie modeluren voor 2011 en BAU 2020. 
 

3. Oplevering en detaillering resultaten 
 
De aangereikte netwerken bevatten de hoofdwegen en alle genummerde wegvakken van 
Vlaanderen, aangevuld met een selectie van de belangrijkste lokale wegen die een ontsluitende 
functie hebben. Op lokaal niveau worden niet alle woonstraten opgenomen, maar er wordt getracht 
om alle auto- en vrachtverplaatsingen te capteren in het verkeersmodel: door de verkeerszones die 
de generatie van ritten bevatten, voldoende klein te houden, wordt het overgrote deel van de 
verplaatsingen tussen verkeerszones uitgevoerd, en worden deze verplaatsingen dan ook expliciet op 
het netwerk toegedeeld. Indien lokale wegen ontbreken, volgen deze verplaatsingen de meest 
optimale parallelle routes en worden de voertuigprestaties toch weergegeven. 
Bijkomend leert analyse van de gemodelleerde verplaatsingen voor de gemodelleerde gemiddelde 
ochtendspits bijvoorbeeld dat het aandeel intrazonale autoverplaatsingen net geen 9 procent 
bedraagt van het totaal aantal autoverplaatsingen. Dit aandeel wordt niet op het netwerk 
weergegeven, maar aangezien deze intrazonale verplaatsingen algemeen niet langer zijn dan 1 
kilometer waar de interzonale autoverplaatsingen gemiddeld 16 kilometer meten, is het duidelijk dat 
deze ontbrekende voertuigstromen op het netwerk de totale aangeleverde cijfers nauwelijks 
beïnvloeden. 
De oplevering van de voertuigprestaties wordt uitgevoerd in een sjabloon, aangereikt door de 
aanvrager. Alle voertuigperformanties worden gestratifieerd naar 3 thema’s: 

 Gemeente, volgens de officiële NIS-codering; 

 Wegtype, opgedeeld naar snelwegen, genummerde wegen en lokale (niet-genummerde) 

wegen; 

 Voertuigtype, opgedeeld naar personenwagen, lichte en zware vrachtwagen. Beide types 

vrachtwagen worden als eenheden aangeleverd, er wordt in de resultaten nergens gebruik 

gemaakt van auto-equivalenten, de eenheid is telkens motorvoertuig. 
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Voor zowel wegtype als voertuigtype worden per gemeente ook gesommeerde resultaten 
aangereikt. Het geheel wordt in een Excel-rekenblad opgeleverd, met de nodige filters voorbereid: 

 

Figuur 9: Voorbeeld prestaties 2011 Antwerpen 

In voorgaand voorbeeld wordt voor het basisjaar een overzicht gegeven van alle 
voertuigperformanties in de gemeente Antwerpen. De aangereikte cijfers worden in de aangeleverde 
tabellen niet afgerond teneinde onderlinge vergelijkingen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen 
uitvoeren. Het is evident dat bij publiceren van geaggregeerde resultaten dergelijke afronding op 
bijvoorbeeld 10 000-tallen wenselijk is. 
Het rekenblad bevat een rekenblad voor het basisjaar 2011 en eentje voor het scenario BAU 2020. 
Een derde rekenblad berekent indicatief de verhouding tussen de respectievelijke performanties en 
rapporteert de groeivoet. Over geheel Vlaanderen nemen de totale gemotoriseerde prestaties toe 
met 34 procent tussen 2011 en het scenario BAU 2020. De grootste groei wordt door het 
vrachtverkeer geleverd. Duidelijk te zien zijn de verschuivingen in de resultaten: verschillende 
gemeenten kennen een lichtjes variërende toename, maar opvallender zijn de, soms aanzienlijke, 
verschuivingen binnen een gemeente tussen de wegtypes. Zo bijvoorbeeld is er een zeer aanzienlijke 
toename in Antwerpen van prestaties op de snelwegen, versterkt door de plaatselijke uitbouw van 
het hoofdwegennet. 
 
 

Jaar NIS-code Wegtype Voertuigtype Aantal voertuigkilometer

2011 11001 Snelwegen            Personenwagens     10 425 096

2011 11001 Snelwegen            Lichte vrachtwagens 406 038

2011 11001 Snelwegen            Zware vrachtwagens 920 137

2011 11001 Snelwegen            Alle voertuigen    11 751 271

2011 11001 Genummerde wegen     Personenwagens     90 143 147

2011 11001 Genummerde wegen     Lichte vrachtwagens 3 318 329

2011 11001 Genummerde wegen     Zware vrachtwagens 5 823 987

2011 11001 Genummerde wegen     Alle voertuigen    99 285 463

2011 11001 Niet-genummerde wegen Personenwagens     11 780 941

2011 11001 Niet-genummerde wegen Lichte vrachtwagens 461 628

2011 11001 Niet-genummerde wegen Zware vrachtwagens 250 346

2011 11001 Niet-genummerde wegen Alle voertuigen    12 492 915

2011 11001 Alle wegen           Personenwagens     112 349 184

2011 11001 Alle wegen           Lichte vrachtwagens 4 185 995

2011 11001 Alle wegen           Zware vrachtwagens 6 994 469

2011 11001 Alle wegen           Alle voertuigen    123 529 649


