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I. Inleiding

I.1. DOEL VAN DE STUDIE

Het Kyoto-protocol en de bewustwording van de impact van de emissies in de atmosfeer op de

gezondheid zijn factoren die onze energiekeuzes bepalen. In België verbruiken de huishoudens

ongeveer 17 % van de totale gebruikte energie en het grootste deel hiervan (± 75 %) wordt

gebruikt voor de verwarming van de woningen. Gemiddeld gezien, beschouwt men dat het huis-

houdelijk verbruik verantwoordelijk is voor 11 % van de Belgische emissies van broeikasgas-

sen[46].

In tegenstelling tot de klassieke aanpak, waar men zich enkel interesseert in emissies afkomstig

van de verbranding in de ketel, bestaat het doel van deze studie erin een energiebalans en een

balans van de uitstoot van broeikasgassen op te stellen gedurende de volledige levenscyclus

van de 2 voornaamste energiebronnen van huishoudelijke verwarming, meer bepaald aardgas en

stookolie.

Het doel van deze studie bestaat erin een antwoord op de volgende vragen te formuleren: “Hoe

groot is de uitstoot van broeikasgassen en hoeveel bedraagt het verbruik van niet-hernieuwbare

energiebronnen bij het gebruik van huishoudelijke verbrandingsketels (zowel aardgas als stook-

olie)
1

 aangekocht in 2005 en met een levensduur van 20 jaar?” De meer algemene vraag luidt:

“Moet men de gasverwarmingsketels bevoordelen om de risico’s van klimaatwijzigingen als

gevolg van het broeikaseffect en het verbruik van niet-hernieuwbare bronnen te beperken?”

Het eerste deel van dit rapport betreft de gebruikte methodologie met specificatie van het

gebruikte RangeLCA-programma en de voornaamste berekeningshypotheses. Vervolgens wor-

den de beperkingen van beide routes voorgesteld en de gebruikte gegevens besproken. Het

rapport besluit met de energiebalans en de balans van de uitstoot van broeikasgassen “van ont-

ginning tot verwarmingsketel” van elke route en hun vergelijking.

1

In dit rapport worden de uitdrukkingen “gasketel” en “gas” gebruikt ter aanduiding van “aardgasketel” en “aard-

gas”.
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I .2. DOELGROEP

Deze studie, aangevraagd door Informazout, is bestemd voor de politieke beslissingsnemers en

voor alle partijen betrokken bij het debat rond de keuze van gas of stookolie als verwarmings-

energie ten aanzien van hun impact op de globale balans van de uitstoot van broeikasgassen en

het verbruik van niet-hernieuwbare energiebronnen.

I .3. PEER REVIEW

Deze in juni 2004 gepubliceerde studie vormde het voorwerp van een externe Peer Review, uit-

gevoerd door een Peer Review-comité onder leiding van:

– Albert Germain, Professor aan de Universiteit van Luik, hierin bijgestaan door zijn mede-

werkers Stéphane Lassaux en Robert Renzoni.

Het comité was samengesteld uit:

– Euan Nisbet, Professor aan het Royal Holloway and Bedford New College of London.

– Ari Rabl, Professor aan de École des Mines de Paris – Centre d'Énergétique.

– Luc Hens, Professor aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel) – Menselijke Ecologie.

– Wim Dewulf, vorser aan de K.U.Leuven (Universiteit van Leuven) – Mechanica.

Het Peer Review-comité is aan het einde van de studie (februari 2004) opgetreden, na de fase

van de interpretatie van de resultaten.

De Peer Review verliep als volgt:

– In een eerste fase stuurde elke deskundige zijn opmerkingen naar Professor Albert Ger-

main die de opmerkingen samenvatte en ze overmaakte aan RDC-Environment.

– Op 30/04/04 vond er dan een werkvergadering van het Peer Review-comité aan de Uni-

versiteit van Luik plaats. Na afloop van deze bijeenkomst bracht RDC-Environment wijzigin-

gen aan het rapport aan.

– Het Peer Review-comité ontving het eindrapport met de wijzigingen na de eerste commen-

taren in mei 2004. Het evaluatierapport van het Peer Review-comité is als sectie bijge-

voegd. De opmerkingen hebben betrekking op het verslag dat aan de eerste commentaren

werd aangepast. Bijlage 1 bevat het historische overzicht van de commentaar op de eer-

ste versie van het verslag en de antwoorden van RDC-Environment.

Opmerking: de in deze versie van de studie aangebrachte wijzigingen werden niet voorgelegd

aan een peer review.

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op het volgende:

– De rendementen van de gas- en stookolieketels (hoofdstuk I.5),

– De hypotheses inzake de marginale mix voor aardgas (hoofdstuk II.5).
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I .4. DEFINITIE VAN DE FUNCTIONELE 
EENHEID

De eerste fase van een levenscyclusanalyse bestaat in het definiëren van een functionele een-

heid, d.w.z. de functie die vervuld wordt door de verschillende bestudeerde producten. Deze

functie is dezelfde voor alle producten om zo een objectieve vergelijking van de prestaties van

de producten toe te laten. Deze eenheid wordt met precisie gedefinieerd, vertrekkend vanaf het

doel van de studie, zijn gebruik en het gebruik van de producten. Ze laat toe zowel een pro-

ducteenheid als een functie-eenheid in rekening te brengen.

De functionele eenheid wordt in deze studie als volgt gedefinieerd: “De productie van 1 kWh

nuttige warmte door huishoudelijke verwarmingsketels, zowel werkend op gas als op stookolie

en in 2005 geïnstalleerd in België.”

I .5. BEREIK VAN DE STUDIE

In deze studie beschouwen wij:

• Twee types brandstof voor huishoudelijke verwarming:

– stookolie (met een zwavelgehalte < 50 ppm)

– Aardgas (met inbegrip van dat geïmporteerd in vloeibare vorm)

• Drie types huishoudelijke gasverwarmingsketels (nominaal calorisch vermogen ≤ 70 kW):

– Traditionele ketel (HR+): nuttig rendement tussen 81,9 % en 88,6 %

– Lagetemperatuurketel (HR+): nuttig rendement tussen 86,7 % en 88,9 %

– Condensatieketel (HR TOP): nuttig rendement tussen 94,5 % en 106,9 %

• Twee types huishoudelijke stookolieketels (nominaal calorisch vermogen ≤ 70 kW):

– Traditionele ketel: nuttig rendement tussen 81,9 % en 91,9 %

– OPTIMAZ-ketel: nuttig rendement tussen 86,7 % en 93,2 %

Het gemiddelde rendement van de gas- of stookolieketels wordt als volgt berekend:

Met:

– F : rendementsreductiefactor (zie Figuur 8, p. 25).

– η
x

: gemiddeld rendement per keteltype (%)

– P
x

: marktaandeel van de verkoop van ketels in 2005 (%).

)*.....*(*
. yyxx

F Ρ+Ρ ηη
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De details van de gegevens die in aanmerking genomen werden voor de berekening van de

rendementen van het park van de gas- en stookolieketels, werden opgenomen in Tabel 1: bere-

kening van de gemiddelde rendementen van de ketels.

Tabel 1: berekening van de gemiddelde rendementen van de ketels

1. de marktaandelen stemmen overeen met de verwachtingen inzake de verkoop van nieuwe

ketels in 2005 en werden berekend door Figaz en Informazout.

2. het nuttig rendement van de ketels wordt uitgedrukt ten opzichte van het LCV. De overeen-

stemming op HCV wordt vermeld in Tabel 2: overeenstemming van de nuttige rendementen

van de gasketels en stookolieketels op LCV en HCV.

3. de waardevermindering hangt samen met de onzekerheid omtrent de nuttige rendementen

die lager kunnen zijn dan de rendementen die in het laboratorium gemeten werden, wegens

de verschillen in de installatieomstandigheden en de onderhoudsfrequentie. Aangezien er in

België recent geen onderzoek werd gevoerd naar het meten van de rendementen in situ,

hebben we onze hypotheses gebaseerd op contacten met leveranciers van gas- en stooko-

lieketels. In de praktijk verandert de toepassing van de waardevermindering niets aan de

vergelijking.

4. het Optimaz-label legt een bijkomende voorwaarde op voor het verbrandingsrendement dat

hoger moet zijn dan of gelijk moet zijn aan 93 %. Dit verklaart dat het gemiddelde, in het

laboratorium gemeten rendement hoger is voor deze ketels in vergelijking met het wettelijke

minimumrendement.

5. de minimumwaarde is de waarde die bepaald werd door het KB van 18/03/97 (voor een

vermogen van 30 kW), verminderd met de waardevermindering. Voor de HR+- en de stoo-

kolieketels wordt de maximumwaarde zodanig berekend dat hetzelfde verschil verkregen

wordt als de minimumwaarde in vergelijking met het gemiddelde, in het laboratorium geme-

Martktaandeel 
in 2005

Minimum 
rendement volgens 
het KB 01/01/1998

Gemiddeld
rendement 
gemeten in 

laboratorium 
(%)

Correctie

Gemiddeld 
rendement in 

rekening 
gebracht (%)

Variatiebereik van 
de in rekening 

gebrachte 
rendementen (%)

Correctie-
factor in 

functie van 
belasting

Gemiddeld 
nominaal 

rendement 
bij deellast 

(%)Min Max

Traditionele 
gasketel HR+

40.6% 80 + 3 log Pn 87.8 2.5 85.27 81.9 88.6

0.86

76.83
Lage 
temperatuurketel 
op gas HR+

40.6% 87.5 + 1.5 log Pn 90.8 3.0 87.8 86.7 88.9

Condensatieketel 
op gas HR Top

18.7% 97 + log Pn 107.8 4.0 103.8 94.5 106.9

Traditionele 
stookolieketel

10.3% 80 + 3 log Pn 89.4 2.5 86.9 81.9 91.9

76.70
Optimaz 
stookolieketel

89.7%
87.5 + 1.5 log Pn 
+ verbrandings-

rendement = 93%
92.9 3.0 86.9 86.7 93.2
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ten rendement. Voor de HR Top-ketels stemt de maximumwaarde (106,9 %) overeen met

het theoretische maximumrendement (110,9 % - 4 %)
2

.

Tabel 2: overeenstemming van de nuttige rendementen van de gasketels en stookolieketels op LCV en HCV

Bron: [63, CEDICOL, 2004]

De milieu-impacts veroorzaakt door de productie en de verwijdering van de productie- of trans-

portuitrusting worden niet in aanmerking genomen. De analyse van de literatuur toont aan dat

deze verwaarloosbaar zijn (< 0,5 % van de impacts voor de categorie "IPCC Greenhouse Effect

(100 jaar)"). De ontginning heeft ook een verwaarloosbare impact: voor gas bedraagt de ver-

bruikte energie voor ontginning slechts 0,0002 % van het calorische vermogen van het geëxtra-

heerde gas [68] en voor petroleum is dit verbruik 0,08 % [bron: GEMIS 4.1].

2

Voor de berekeningen werd de frequentie van de rendementen die hoger zijn dan het gemiddelde, zodanig ver-

hoogd dat het gemiddelde dát is van het gemeten rendement, verminderd met de waardevermindering.

Rendement Rendement LCV

HCV Stookolie Aardgas

79 % 84,4 % 87,6 %

80 % 85,5 % 88,7 %

81 % 86,6 % 89,8 %

82 % 87,6 % 90,9 %

83 % 88,7 % 92,0 %

84 % 89,8 % 93,1 %

85 % 90,8 % 94,2 %

86 % 91,9 % 95,3 %

87 % 93,0 % 96,4 %

88 % 94,0 % 97,6 %

89 % 95,1 % 98,7 %

90 % 96,2 % 99,8 %

91 % 97,2 % 100,9 %

92 % 98,3 % 102,0 %

93 % 99,4 % 103,1 %

94 % 100,4 % 104,2 %

95 % 101,5 % 105,3 %

96 % 102,6 % 106,4 %

97 % 103,7 % 107,5 %

98 % 104,7 % 108,6 %

99 % 105,8 % 109,8 %

100 % 106,9 % 110,9 %
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I .6. KEUZE VAN DE IMPACTCATEGORIEËN

De twee voornaamste impactcategorieën die bestudeerd worden, zijn:

• Verbruik van niet-hernieuwbare energiebronnen.

• Bijdrage aan de verhoging van het broeikaseffect (g eq. CO
2
).

Voor deze categorie zijn de atmosferische emissies die geanalyseerd worden, de volgende:

– koolstofdioxide (CO
2
),

– methaan (CH
4
).

De overige broeikasgassen zoals CO en N
2
O werden in deze studie niet in aanmerking genomen,

gezien hun verwaarloosbaar aandeel in de toename van het broeikaseffect ten opzichte van de

uitstoot van CO
2
 en CH

4
. We vestigen er ook de aandacht op dat de milieu-impacts van gas en

stookolie als verwarmingsbrandstof zich niet beperken tot deze twee categorieën van impact. Er

zou bijkomende studie moeten worden verricht om hun impact gedurende de volledige levenscy-

clus te evalueren op:

• De verhoogde verzuring van de lucht, in het bijzonder de NO
x
- en de SO

2
-balans.

• De toename van de fotochemische smog, in het bijzonder de COV- en NO
x
-balans.

• De risico’s van ecotoxiciteit, meer bepaald de problematiek van de ontgassing op zee en olie-

lozingen, schipbreuken.

• De risico’s van bodemverontreiniging, in het bijzonder de problemen rond lekken in stookolie-

tanks.

• De risico’s voor de gezondheid van de mens, in het bijzonder de uitstoot van giftige stoffen

(CO).

• De risico’s van ongevallen, in het bijzonder de risico’s van gasontploffingen.
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II. Methode

II.1. ALGEMENE METHODE

De gebruikte methode laat toe een schatting te maken van de emissies over de volledige levens-

duur van de brandstof: vanaf de ontginning tot de verbranding in de ketel. Deze methodologie

wordt “levenscyclusanalyse” genoemd en wordt gereglementeerd door internationale normen:

de ISO 14040-normen die de verschillende stappen van de realisatie van een LCA beschrijven:

• Doelstelling en reikwijdte van de studie (ISO 14040)

• Berekening en analyse van de inventaris (ISO 14041)

• Evaluatie van de impacts (ISO 14042)

• Interpretatie van de resultaten (ISO 14043)

In de strikte betekenis die hieraan in de ‘ISO 14040’-norm wordt gegeven, betreft het geen LCA,

aangezien niet alle impactcategorieën in aanmerking worden genomen. Niettemin werden het

begrip levenscyclus en de methodologische beginselen van een LCA toegepast.

Praktisch gezien, wordt elk systeem (aardgas en stookolie) opgedeeld in verschillende fases die

gebaseerd zijn op de identificatie van eenheidsprocessen. Elkeen stemt overeen met een pre-

cieze transformatie in de route, zodanig dat deze processen leiden tot het opstellen van een

procesboom voor beide productie- en distributieketens.

De voornaamste fases van de analyse zijn:

• Opstellen van de procesboom voor elke route;

• Beschrijving van de ingaande en uitgaande stromen van elk proces;

• Opzoeken van de gegevens: verbruiken, emissies naar lucht, water en bodem van elk proces.
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Figuur 1: schema van een typeproces

Elk proces wordt gekarakteriseerd door:

• een intredende energetische vector

• de gebruikte energie

• een transformatierendement

• een uittredende energetische vector

• vervuilende emissies geassocieerd met energetische verbruiken

• vervuilende emissies geassocieerd met gebeurlijke verliezen gedurende transformatie.

Eens de processen geïdentificeerd, zal hun integratie toelaten het geheel van de energetische

ketting samen te stellen. We gaan in stijgende volgorde en vertrekken van een eenheid van

1 kWh warmte geleverd in een standaardwoning. De verliezen en specifieke verbruiken van elk

proces houden rekening met de verliezen in de verschillende stappen. Voorbeeld: indien er een

verlies is van 10 % in twee opeenvolgende stappen, is het totaal verlies niet 20 % maar 21 %
3

.

II .2. ALLOCATIEMETHODE VOOR DE 
RAFFINAGE

De petroleumraffinaderijen produceren op basis van een enkele grondstof (ruwe petroleum)

gelijktijdig verschillende producten. Wanneer het gemiddelde verbruik van de raffinaderijen in

Europa goed is gekend (+ 8 % van de ruwe petroleum wordt intern verbruikt) kan de keuze van

de allocatiemethode van het energieverbruik en van de atmosferische emissie aan de verschil-

lende producten een belangrijke invloed op de resultaten hebben.

3

1.10 * 1.10 = 1.21 d.w.z. 21 % verliezen.
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De raffinaderijen hebben systemen voor de allocatie van de kosten (en van het verbruik en de

uitstoot) ontwikkeld, door een gedetailleerde analyse van de oorzaken. 

De allocatie gebeurt niet voor de raffinaderij als geheel, maar voor elk proces van de raffinaderij

op basis van de massa, de energetische waarde of de handelswaarde van het beschouwde pro-

duct [92]. 

Het doel van deze studie bestaat erin de energiebalans en de balans van de uitstoot van broei-

kasgassen op te stellen bij de omschakeling van een stookolieketel naar een gasketel. Om die

reden hebben we rekening gehouden met de uitstoot van de “marginale productie” van stookolie

voor verwarming, anders gesteld de evolutie (de delta) van de uitstoot van een raffinaderij bij een

daling van het verbruik van stookolie voor verwarming. De Europese vraag naar diesel en stook-

olie voor verwarming is betrekkelijk hoog en vergt de invoering van meer energievergende pro-

ductiesystemen. Een daling van de productie zou het mogelijk maken deze minder efficiënte sys-

temen te laten voor wat ze zijn. Bij de benadering van de “marginale productie” zijn we dus

uitgegaan van verbruik en uitstoot verbonden met deze minder efficiënte productiesystemen.

II .3. RANGELCA-BENADERING

Het werkinstrument RangeLCA, ontwikkeld door RDC-Environment, beschikt over innoverende

karakteristieken die toelaten om de betrouwbaarheid van de resultaten te verbeteren (vertrek-

kende van geloofwaardigheid). Het basisconcept is dat de resultaten rekening houden met de

diversiteit van de individuele gevallen (in plaats van een soort samenvatting te zijn van mogelijke

gevallen en enkele alternatieve scenario’s). Daarom voorziet het basisconcept automatisch in de

analyse van de gevoeligheid van de parameters
4

.

Vanuit mathematisch standpunt vertaalt dit concept zich in het gebruik van willekeurige variabe-

len (met kansverdelingen) in de plaats van vaste (zogenaamd "typische") waarden. Voor elke

parameter waarvoor de gegevens sterk variëren, hebben wij dus het geheel van de waarden

tussen twee extreme, gekende waarden genomen door een kans op voorkomen aan iedere

waarde toe te kennen. Het klassement van de resultaten in functie van de waarde van de para-

meter laat toe de gevoeligheid te identificeren van het resultaat van deze parameter.

Praktisch gezien, hebben we aangetoond dat de resultaten het meest gevoelig zijn voor de vol-

gende parameters:

• de oorsprong van gas en ruwe petroleum;

• autoconsumptie en lekken van methaan in het gasnetwerk van Rusland en gedurende de ont-

ginning in Algerije;

• de respectievelijke rendementen van elk type ketel (gas of stookolie).

4

De rangschikking van de resultaten volgens de voornaamste parameters maakte het mogelijk de gevoeligheid te

berekenen van de conclusies ten aanzien van deze parameters (cf. Gevoeligheidsanalyse – voornaamste parame-

ters: “Gevoeligheidsanalyse – voornaamste parameters”).
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Voor het inventarisgedeelte van de gegevens laat dit instrument toe een automatische bereke-

ning uit te voeren van de bijdragen van elke elementaire stroom (emissies in lucht, water,

bodem, …) en/of van elk proces m.b.t. de totale impacts. Dit laat toe snel inzicht te hebben in

de hoofdgegevens die dienen gezocht te worden.

We werkten in drie opeenvolgende fases:

1. Vervolledigen van de inventaris op basis van onze databank en klassieke hypotheses
5

 (voor

de parameters waarvoor we niet over betrouwbare informatie beschikken, laten we de

waarde van de parameter met minstens + 50 % variëren rond een typische, in de literatuur

teruggevonden waarde). Op die manier bepalen wij de gegevens en de processen met de

grootste impact op de resultaten, d.w.z. die waarop wij onze zoektocht naar gegevens moe-

ten concentreren.

2. Opzoeken van gegevens voor de voornaamste elementaire stromen (sleutelprocessen).

3. Het bijkomend opzoeken van de gevoeligste gegevens bij de petroleum- en gasmaatschap-

pijen (TOTAL, BP, ESSO,...) of bij auteurs van de meest pertinente publicaties.

Figuur 2: bijdragen van de processen van het systeem "aardgas" tot het broeikaseffect

NB: zoals onder punt II.5, p. 12, wordt gepreciseerd, hebben wij als energiemix de

marginale mix genomen, overeenstemmend met de bijkomende bevoorradings-

bronnen die nodig zijn voor de meerconsumptie als gevolg van voordeelmaatre-

gelen ten aanzien van gas.

5

Onder "klassieke hypothese" begrijpen wij het feit om de grootst mogelijke impact te behouden door een ruim

variatiebereik in aanmerking te nemen voor de parameters met een grote onzekerheid. Het doel bestaat erin dit

variatiebereik voor de sleutelparameters in de volgende fases maximaal te beperken.
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Figuur 3: bijdragen van de processen van het systeem "Stookolie voor verwarming" tot het broeikaseffect

II .4. GEDETAILLEERDE PRESENTATIE VAN DE 
RESULTATEN OP HET BROEIKASEFFECT

In zijn rapport “Climate Change 2001: The Scientific basis” geeft het IPPC het Global Warming

Potential (GWP) van gas t.o.v. CO
2
. Het gebruik van deze factoren laat toe de bijdrage tot het

broeikaseffect te berekenen van gas uitgedrukt in g-equivalent CO
2
 na 20, 100 en 500 jaar.

Tabel 3: “Global Warming Potential” van de voornaamste broeikasgassen

Bron: [64, IPPC, 2001]

Het Kyoto-protocol heeft zijn doelstellingen gedefinieerd rekening houdend met de gevolgen van

de gemiddelde emissies van broeikasgassen over een periode van 100 jaar. Niettemin geven de

geaggregeerde gegevens over 100 jaar een gemiddelde impact op het geheel van de periode

zonder rekening te houden met het verschil van de effecten op korte, middellange en lange

termijn. Door het grote belang van deze methaanemissies in deze studie leek het ons interes-

sant om de resultaten voor te stellen over de volgende 100 jaar, niet met een gemiddelde, maar

Gas
Gemiddelde 
levensduur 

(jaar)

Global Warming Potential (GWP)

20 jaar 100 jaar 500 jaar

Koolstofdioxide CO2 1 1 1

Methaan CH4 12 62 23 7
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jaar per jaar. De resultaten zijn bijgevolg meer gestoffeerd. Ze tonen het belangrijke effect van

methaan op korte termijn.

NB: er bestaan nog steeds heel wat vragen over het belang, op korte termijn, van de

broeikasgassen voor de klimaatwijzigingen. Bepaalde publicaties [57, 95] beklem-

tonen het belang van de effecten op korte termijn en de wezenlijke rol van CH
4
.

Aangezien dit thema het voorwerp vormt van tal van discussies binnen de wetens-

chappelijke gemeenschap, stellen wij de resultaten hier jaar per jaar voor (We

maken daarbij een onderscheid tussen CH
4
 en CO

2
), maar we geven geen com-

mentaar op het betrekkelijke belang van de impact op korte en op lange termijn.

II .5. IN REKENING BRENGEN VAN DE 
MARGINALE ENERGIEMIX

De gebruikte processen in de studie moeten dusdanig zijn dat ze toelaten de milieu-impacts te

weerspiegelen van de genomen beslissingen in het domein van de gekozen brandstof als ener-

giebron voor de huishoudelijke verwarming. Er wordt verondersteld dat de genomen beslissin-

gen ter begunstiging van een of andere brandstof, de keuze van de consument zal beïnvloeden.

In het bijzonder moet de gebruikte energiemix voor gas en petroleum overeenstemmen met de

bijkomende nodige voorraadbronnen om de meerconsumptie te absorberen, als antwoord op de

evolutie van de Europese markt en van de beschikbare reserves, in de loop van de periode van

het gebruik van de nieuwe ketels (dit wil zeggen een voldoende lange termijn die wij in deze

studie op 20 jaar hebben vastgesteld).

De Europese Commissie toont in haar groenboek "Op weg naar een Europese strategie voor een

continue energievoorziening" het volgende aan: "Zonder een vertraging van de groei van het ver-

bruik in de voornaamste expansiesectoren, meer bepaald transport, huishoudens en tertiaire

sector, zal de energetische behoefte van de Unie blijven toenemen.

De fysische beschikbaarheid in de Europese Unie is inderdaad gevoelig verhoogd sedert de eer-

ste oliecrisis, dankzij de politieke omkaderingen van de huishoudelijke vraag en exploitatie, maar

zal zeker een afzwakking kennen. De uitputting van de voorraden van de Noordzee en een

gedeeltelijke terugtrekking van het nucleaire, versterken dit fenomeen nog op lange termijn. De

Europese Unie, zelfs na uitbreiding en met Noorwegen
6

 inbegrepen, zal een afhankelijkheids-

graad blijven hebben van bijna 20 procentpunten meer (70 %) dan vandaag” [18].

Voor petroleum: "… de geografische diversificatie op lange termijn is minder gemakkelijk dan

voor aardgas; in de toekomst concentreren de wereldreserves zich in het Midden-Oosten" [18].

6

In haar Groenboek stelde de Commissie: “In 1999 beschikte Noorwegen over 1 770 miljard m³ aan bewezen

aardgasreserves, wat tegen het huidige exploitatieritme volstaat voor de komende 23 jaar…” m.a.w. tot in +

2025.
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Voor aardgas: " … om de effecten van de stijgende
7

 (70 %) afhankelijkheid in 20 tot 30 jaar te

verzachten, is de EU enerzijds rijk aan leveranciers die geografisch goed gelegen zijn, maar

beperkt in volume [18].

Anderzijds zijn er over langere afstanden enorme voorraden aan gas buiten de EU, nl. in Rusland

(West-Siberië), het gebied van de Kaspische zee, Iran inbegrepen, Nigeria en het Nabije Oosten,

waarvan de transportkosten op lange termijn bovenop de productiekosten beschouwd worden

als economisch haalbaar … In de mate dat de externe gasbevoorrading in de EU afhangt voor

41 % van de import komende van Rusland en bijna 30 % van Algerije, zou een geografische

diversificatie wenselijk zijn, meer bepaald in LNG. De ontwikkeling van een energiepartnership op

lange termijn met hoofdleveranciers zoals Rusland is dus essentieel"[18].

Op Belgisch niveau werd deze tendens bevestigd in het verslag “Energievooruitzichten voor Bel-

gië tegen 2030”. De auteur van dit verslag, het Federaal Planbureau, stelt hierin het volgende:

"Het feit dat België steeds meer afhankelijk wordt van aardgas roept vragen op, vooral omdat de

productie bij de twee belangrijke leveranciers, nl. Nederland en Noorwegen, vanaf 2010-2020

geleidelijk zou krimpen. In 2030 zou de totale productie van aardgas in deze twee landen 17 %

lager liggen. Bijgevolg zou België, maar ook de overige Europese landen, steeds meer afhangen

van de invoer van aardgas van buiten Europa, met name uit Afrika (Algerije, Nigeria, enz.), Rus-

land en het Midden-Oosten (Ook de aardgasproductie van Groot-Brittannië zou geleidelijk dalen).

In die twee laatste regio’s zijn er rijke aardgasvoorraden en de gasproductie zou zich daar de

volgende dertig jaar aanzienlijk ontwikkelen” [11].

De bijkomende gasbevoorrading zal dus voornamelijk afkomstig zijn van Rusland en

Noord-Afrika. Daarnaast kunnen we ons ook verwachten aan een bijkomende bevoorrading uit

Nigeria, Iran of andere landen uit het Midden-Oosten, via pijpleidingen of in de vorm van LNG.

Anderzijds onderlijnt de CREG in het rapport "Plan indicatif de l'approvisionnement en gaz natu-

rel” het strategische belang van LNG voor België: “…besluitend kunnen we stellen dat LNG

essentieel is voor het Belgisch aardgassysteem, zowel vanuit operationeel standpunt als vanuit

het oogpunt van de versterking van de commerciële activiteiten van aardgas in België" [24]. We

kunnen dan ook redelijkerwijze veronderstellen dat de beheerders erop toezien dat het huidige

aandeel van vloeibaar gas, namelijk 25 %, behouden blijft.

In zijn jaarrapport 2003 [49] voorziet Fluxys eveneens een evolutie van de tendensen naar LNG

afkomstig van andere bronnen. In oktober 2001 heeft de LNG-terminal van Zeebrugge gas ont-

vangen van Nigeria, getransporteerd door het tankschip Abuja. Eind december vervoerde de

methaantanker Lakshmi LNG vanuit Oman. Op 4 januari 2002 was er voor de terminal een

nieuwe première, nl. de ontvangst van een cargo afkomstig van Qatar, vervoerd door Höegh

Galleon.

In 2004 maakte Fluxys bekend dat ze met Qatar Petroleum/ExxonMobil, Distrigaz en Tractebel

Global LNG contracten gesloten had voor de reservering van capaciteit op lange termijn, voor

een totaal van ongeveer 9 miljard m³ aardgas per jaar.

7

Volgens de voorzieningen zal de vraag naar aardgas in de EU 500 miljard Nm³ bereiken in 2010 (een groei van

30,5 %, of 2,7 % per jaar over de periode 2000-2010).



14

Voor petroleum zal de toekomstige bevoorrading zich concentreren in het Midden-Oosten en in

Rusland. De energiemix waarmee rekening gehouden werd in deze studie, komt dus overeen

met de bijkomende bevoorradingen nodig om de meerconsumptie te garanderen die een gevolg

kan zijn van de maatregelen die bevoordelend zijn voor één bepaalde brandstof.

Op basis van deze elementen zijn we uitgegaan van volgende veronderstelling inzake de energie-

mix: het overschot aan gasconsumptie zal naar rato van 75 % door aardgas en naar rato van

25 % door LNG verzekerd worden aan de hand van de volgende voorraadbronnen:

• Aardgas (AG): 75 % uit Rusland en 25 % uit de regio van de Kaspische Zee;

• Vloeibaar aardgas (LNG): 50 % Algerije en 50 % Midden-Oosten.

We benadrukken dat het de Europese markt is die in aanmerking genomen wordt, en niet de

Belgische. De problematiek van de gasbevoorrading speelt zich immers op dat niveau af (en

zelfs op wereldniveau); zo zou het Noorse gas dat niet in België verbruikt wordt, via België in een

ander Europees land geleverd kunnen worden (bijvoorbeeld Duitsland), dat minder Russisch gas

zou verbruiken. In fine zal het Noorse gas zijn markt vinden en zal de verandering van het aan-

bod gebeuren via de import van Russisch gas.

Marginale Mix voor aardgas:

– 25 % LNG (met een diversificatie van de voorraadbronnen naar het Midden-Oosten)

wegens zijn strategische belang om het hoofd te kunnen bieden aan piekmomenten en om

de bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen;

– De meerconsumptie van gas op Europees niveau wordt verzekerd door Rusland (55 %) en

de regio van de Kaspische zee (20 %).

Marginale Mix voor petroleum:

Wat petroleum betreft, hebben voorafgaande analyses aangetoond dat de milieu-impact voor de

volledige levenscyclus in slechts heel beperkte mate afhangt van de bevoorradingsbron
8

. Bijge-

volg hebben we de markt dan ook niet heel diepgaand geanalyseerd. Wij hebben zonder speciale

analyse van de markten de voorzieningen overgenomen van het groenboek van de Europese

Commissie [18]:

– 50 % afkomstig van het Midden-Oosten;

– 50 % afkomstig van Rusland.

8

De impact van de petroleum afkomstig uit de Noordzee is iets kleiner, maar de reserves volstaan niet om een

bevoorrading op lange termijn te waarborgen.
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III. Procesbomen

III.1. LEVENSCYCLUS VAN AARDGAS

Het bestudeerde systeem stemt overeen met de volledige levenscyclus van gas als brandstof

voor verwarming, vanaf de ontginning tot het internationale transport, de nationale distributie en

de verbranding in de ketel. Figuur 4: systeem van de levenscyclus van aardgas vat de belangrijk-

ste stappen voor aardgas samen.

Figuur 4: systeem van de levenscyclus van aardgas
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III .2. LEVENSCYCLUS VAN VLOEIBAAR 
AARDGAS (LNG)

Het bestudeerde systeem stemt overeen met de volledige levenscyclus van vloeibaar aardgas,

vanaf de ontginning ervan, via het vloeibaar maken, het transport via een methaantanker, de

verdamping in de LNG-terminal van Zeebrugge, de nationale distributie, tot de verbranding in de

ketel. Figuur 5: systeem van de levenscyclus van vloeibaar aardgas (LNG) vat de belangrijkste

stappen voor vloeibaar aardgas samen.

Figuur 5: systeem van de levenscyclus van vloeibaar aardgas (LNG)
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III .3. LEVENSCYCLUS VAN STOOKOLIE VOOR 
VERWARMING

Het bestudeerde systeem stemt overeen met de volledige levenscyclus van stookolie voor ver-

warming, vanaf de ontginning van de ruwe petroleum, over het internationale transport, de raffi-

nage, de nationale distributie, tot de verbranding in de ketel. Figuur 6: systeem van de levens-

cyclus van de stookolie vat de belangrijkste stappen voor stookolie voor verwarming samen.

Figuur 6: systeem van de levenscyclus van de stookolie
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IV. Gegevens en hypotheses

IV.1. STOOKOLIE VOOR HUISHOUDELIJKE 
VERWARMING

IV.1.1. Karakteristieken

In 2002 werd meer dan 33 miljoen ton ruwe petroleum geïmporteerd naar België. De oorsprong

van deze petroleum was variabel; de Noordzee (Groot-Brittannië, Noorwegen en Denemarken)

speelt echter nog altijd een grote rol. Volgens de informatie van het Ministerie van Economische

Zaken leverde de Noordzee gedurende de periode 1995-2003 43 % van de Belgische bevoorra-

ding, Rusland 13 % en het Midden-Oosten 36 %. De rest is afkomstig van diverse bronnen:

Zuid-Amerika (4 %), Afrika (1 %) en andere landen (3 %).

België beschikt over een belangrijke raffinagecapaciteit in Antwerpen. De ultramoderne uitrus-

ting aldaar laat toe een hele serie eindproducten te leveren: brandstoffen en basisproducten

voor de chemische nijverheid. Deze productie van eindproducten, bijna 34 miljoen ton in 2002,

bestaat hoofdzakelijk uit diesel en stookolie bestemd voor verwarming (36,9 %), zware stookolie

(22,5 %), autobenzine (17,1 %), kerosine en asfalt [bron: internetsite van de Belgische Petrole-

umfederatie; www.petrolfed.be].

In totaal bevinden zich 4 raffinaderijen in de haven van Antwerpen:

– Total (17 400 kton/jaar);

– Esso (12 500 kton/jaar);

– Belgian Refining Corporation (5 500 kton/jaar);

– Petroplus Refining Antwerp (2 500 kton/jaar).

IV.1.2. De ontginning en verwerking van ruwe petroleum

De ontginning van ruwe petroleum vereist energie voor de werking van de pompen, compresso-

ren, geassocieerde gasscheiders, dehydratoren, … Het grootste deel van het energieverbruik

wordt bepaald door de gebruikte technologie: primaire, secundaire en tertiaire. Gedurende de

primaire extractie van ruwe petroleum stijgt de ruwe petroleum natuurlijk tot aan het oppervlak

door interne druk van het olieveld. Wanneer de natuurlijke druk niet groot genoeg meer is, wor-

den speciale pompen, rekening houdend met de karakteristieken van de petroleum, geïnstal-

leerd op het boorplatform.
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De secundaire techniek bestaat in het artificieel verhogen van de druk door het injecteren van

water of geassocieerd gas. Wanneer de viscositeit van de petroleum te hoog is of de onder-

grond niet voldoende doorlaatbaar is, moeten tertiaire technieken gebruikt worden: chemische

methode (voorbeeld: injectie van polymeren); thermische methode (toevoer van warmte door

injectie van stoom); gemengde methode (voorbeeld: injectie van CO
2
, …).

De verdeling van de extractietechnieken van ruwe petroleum voor België in functie van de ver-

schillende landen van oorsprong, wordt weergegeven in Tabel 4.

Tabel 4: verdeling van de extractietechnieken volgens land van oorsprong

Bron: [84, ETH, 1996]

Een belangrijke bron van emissies verbonden aan de extractie van ruwe petroleum is de hoeveel-

heid CO
2
 uitgestoten gedurende het afvoeren van geassocieerd gas (fakkelverliezen). Aangezien

de fakkelverliezen op de gasvelden erg klein zijn, zijn ze volledig toe te schrijven aan de produc-

tie van petroleum. De hoeveelheid geassocieerd gas dat verbrand wordt gedurende de extractie

van petroleum varieert in functie van de oorsprong van de petroleum en de gebruikte extractie-

technieken. De gegevensbank GEMIS 4.1, die wij voor deze studie raadpleegden, neemt de uit-

stoot van geassocieerd gas dat wordt verbrand en de rechtstreekse methaanverliezen (naar

rato van 2 kg/ton ontgonnen ruwe petroleum) in aanmerking.

Tabel 5 stelt de broeikasgasemissies voor en het energieverbruik verbonden aan de extractie

van 1 kWh ruwe petroleum in functie van de oorsprong van de petroleum en de gebruikte tech-

nieken.

Tabel 5: uitstoot van broeikasgassen en energieverbruik bij de extractie van een kWh ruwe petroleum

Land van oorsprong % primaire extractie % secundaire extractie % tertiaire extractie

Midden-Oosten 80,0 % 20,0 % 0,0 %

Rusland 63,0 % 35,0 % 2,0 %

Oorsprong/Technologieën Energieverbruika

a.  In % van de uitgaande petroleum.

CO2 [g/kWh] CH4
[g/kWh]

CO2 - equivalentb

[g/kWh]

b.  Gedurende 100 jaar.
 Bron: [Model GEMIS 4.1]

Midden-Oosten
Primaire On-shore

5,63 % 2,480 0,350 10,530

Midden-Oosten
Secundaire On-shore

5,63 % 2,480 0,018 2,894

Rusland
Primaire, secundaire en tertiaire 
techniekenmix

5,30 % 8,597 0,238 14,071
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IV.1.3. Het transport van ruwe petroleum

Het transport van ruwe petroleum tot de raffinaderijen in Antwerpen gebeurt via pijpleidingen

(voor de petroleum van de Noordzee en Rusland) of via petroleumtanker (voor de petroleum van

het Midden-Oosten).

De impacts verbonden aan deze stap worden voorgesteld in Tabel 7: emissies (g/kWh) verbon-

den aan transport van petroleum. Ze werden berekend aan de hand van parameters weergege-

ven in Tabel 6: karakteristieken van de verschillende transportwijzen van ruwe petroleum naar

België en beschrijven de transportwijzen gebruikt voor de bevoorrading van de ruwe petroleum

en de gegevens van respectievelijke verbruiken.

NB: voor het transport via petroleumtanker beschouwen wij een heen-en-weertraject.

Volgens Ship Design and Consult in Hamburg, is het energieverbruik van een leeg

schip niet verwaarloosbaar ten opzichte van een volgeladen tanker. De verhouding

in het verbruik tussen een geladen en een lege boot kan worden geraamd op basis

van volgende formule:

Globaal gezien, kunnen we aannemen dat het verbruik van een tanker gedurende het retourtra-

ject 79 % van het heenverbruik bedraagt.

Tabel 6: karakteristieken van de verschillende transportwijzen van ruwe petroleum naar België

Gedurende het transport per tanker kunnen we volgens de studie "Ökoinventaire von Energiesys-

temen" door R. Frischknecht et al. voor ETH [84] een gemiddeld verlies in zee aannemen van

0,08 % van de getransporteerde ruwe petroleum. Voor het transport via pijpleiding vanuit Rus-

land veronderstellen we verliezen die equivalent zijn met 0,0154 % van de getransporteerde

ruwe petroleum.

Aan deze verliezen dient men nog de verliezen toe te voegen door verdamping gedurende het

laden, de opslag en het lossen van de petroleumtankers. Deze verliezen stellen gemiddeld

0,0018 % van de getransporteerde ruwe petroleum voor en bevatten 9 % methaan.

Transportwijze Gemiddelde lengte van 
het traject [90]

Gemiddeld 
energieverbruik

Aard van de gebruikte 
energiebron

Pipeline (onshore)  5 200 km (Rusland) 0,072 MJe/t.km [90] Elektriciteit 

Petroleumtanker 100 000 t 
(50,7 % van het verkeer)

20 000 km (heen/terug)
1,26*10-3 kg/t.km [61] Fuel

Petroleumtanker 300 000 t 
(49,3 % van het verkeer)

1.05*10-3 kg/t.km [61] Fuel

verbruiklege tanker
verbruikvolgeladen tanker
--------------------------------------------------------------

gewicht lege tanker
gewicht geladen tanker
--------------------------------------------------------------

 

 
1 3⁄

=
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Tabel 7: emissies (g/kWh) verbonden aan transport van petroleum

De berekening van de emissies verbonden met de fasen van het transport van de ruwe petro-

leum is gebaseerd op parameters vermeld in Tabel 6: karakteristieken van de verschillende

transportwijzen van ruwe petroleum naar België die de hoeveelheid primaire energie bepalen die

nodig is voor het transport van een kWh ruwe petroleum vanaf de ontginningssite tot in België:

– Transport via pijpleiding vanuit Rusland (5 200 km):  0,030 MJe/kWh;

– Transport per petroleumtanker vanuit het Midden-Oosten (20 000 km): 0,0022 kg
fuel

/kWh.

De hieronder vermelde specifieke emissiewaarden werden overgenomen uit de studie

"Ökoinventaire von Energiesystemen" [84]. Daarbij werd rekening gehouden met de gemiddelde

energiemix voor de elektriciteitsproductie in Europa (nucleaire energie en waterkrachtcentrales

niet meegerekend):

• Elektriciteitsproductie:

– CO
2
: 142,56 g/MJe

– CH
4
: 0,63 g/MJe

• Dieselproductie:

– CO
2
: 239,86 g/kg

– CH
4
: 34,89 g/kg

• Fuelproductie:

– CO
2
: 358,82 g/kg

– CH
4
: 36,06 g/kg

IV.1.4. De raffinage

Zoals toegelicht onder punt II.2., p. 8, hebben we rekening gehouden met het energieverbruik en

met de uitstoot van broeikasgassen verbonden met de marginale productie van stookolie voor

verwarming. De enige gegevens die momenteel beschikbaar zijn, hebben betrekking op de mar-

ginale dieselproductie. Deze gegevens werden gepubliceerd in bijlage 3 bij het verslag

"Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and power trains in the European context"

[38]. Door de gelijkenis tussen diesel en stookolie voor verwarming kunnen deze gegevens als

uitgangspunt dienen voor het inschatten van de impact van de marginale productie van stookolie

voor verwarming.

De productie van stookolie voor verwarming is echter minder veeleisend dan die van diesel (dat

met name een lager zwavelgehalte en een hoger cetaangetal heeft). Bijgevolg is de productie

Transportwijze CO2 [g/kWh] CH4
[g/kWh]

CO2 – equivalent
[g/kWh]

Petroleumtanker (Midden-Oosten) 0,775 0,081 2,64

Pipeline onshore (Rusland) 4,270 0,020 4,73
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ervan eenvoudiger, en is er dus ook minder energie voor nodig. In de veronderstelling dat de

vraag naar stookolie zou dalen, zou dit gedeeltelijk worden gecompenseerd door de behoefte

aan een veel strengere verwerking van bepaalde componenten om deze in de dieselpool onder

te brengen. Bij gebrek aan nauwkeurige gegevens over stookolie voor verwarming zijn we dus

uitgegaan van de gegevens van diesel. We zijn er ons echter van bewust dat het naar alle waar-

schijnlijkheid een te hoge schatting van de impacts betreft.

Contacten met dhr. Babusiaux
9

 van het Institut Français du Pétrole en met Dhr. Larivé van CON-

CAWE hebben bevestigd dat het verschil tussen de marginale productie van diesel en van stook-

olie waarschijnlijk bijzonder miniem is en dat de gegevens vermeld in Tabel 8: energetisch rende-

ment en atmosferische emissies (g/kWh geraffineerd product) kunnen worden beschouwd als

een bovengrens van de emissie van een typische raffinaderij in Europa voor de marginale pro-

ductie van stookolie voor verwarming met een zwavelgehalte < dan 50 ppm.

Tabel 8: energetisch rendement en atmosferische emissies (g/kWh geraffineerd product)

Bron: [38, EUCAR, CONCAWE en JRC, 2003]

IV.1.5. De verdeling

Het transportschema voor stookolie voor huishoudelijke verwarming van de raffinaderij naar de

huishoudens werd voor de berekeningen opgedeeld:

Figuur 7: beschrijving van de distributiestap van stookolie voor verwarming in België

De karakteristieken van de verschillende transportwijzen gebruikt voor de evaluatie van de emis-

sies en de energieverbruiken worden samengevat in Tabel 9: karakteristieken van de transport-

9

Dhr. Babusiaux voert momenteel in samenwerking met Total een studie uit naar de indeling van de CO
2
-emissies

en de verontreinigende stoffen van een raffinaderij met afgewerkte petroleumproducten [2]. 

Brandstof Rendement CO2 CH4
CO2 - equivalent

[g/kWh]

Marginale productie van diesel (< 10 ppm) 92 % 23,40 0,0004 23,41
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wijzen verbonden aan de distributiestap van stookolie voor verwarming. De gemiddelde afstan-

den en de verdeling per transportwijze werd ons meegedeeld door de Belgische federatie van

de groothandelaars in brandstoffen (BRAFCO).

Tabel 9: karakteristieken van de transportwijzen verbonden aan de distributiestap van stookolie voor verwarming

Naast de energieverbruiken en de emissies verbonden aan het transport, moet men het energie-

verbruik voor het laden en lossen van de petroleumproducten in rekening brengen. Gemiddeld

beschouwen we dat 4 handelingen nodig zijn, waarvan één bij de finale gebruiker.

Het energieverbruik dat in rekening werd gebracht voor de levering van stookolie bij de particu-

lier, wordt hieronder weergegeven [85]:

– Elektriciteit: 0,0108 MJ/kg (voor verschillende transfers);

– Diesel: 0,0036 MJ/kg (voor de levering aan de finale verbruiker).

IV.1.6. De verbranding in de ketel

De emissies aan de ketel houden rekening met het marktaandeel van de verschillende stookolie-

ketels in 2005, samen met hun specifieke emissies en rendementen. De marktaandelen werden

ons meegedeeld door Cedicol, op basis van de verkoopvooruitzichten van nieuwe stookketels in

België in het jaar 2005. De CO
2
emissies werden berekend rekening houdend met de samenstel-

ling van de stookolie in België.

De nuttige rendementen en emissies per type ketel worden weergegeven in Tabel 10: schoor-

steenemissies en nuttige rendementen van stookolieketels geïnstalleerd in 2005.

Naar de particulier

Transportwijze Gemiddelde afstand Gemiddeld energieverbruik CO2
[g/km]

Tankwagen 40 km 12,95 MJ/km [23] 1104,4 [23]

Naar het depot

Transportwijze
Gedeelte van de stookolie 

gebruikmakend van bepaalde 
transportwijze (%)

Gemiddelde 
afstand

Aard van de 
gebruikte 

energiebron

Gemiddeld 
energieverbruik [69]

Pijpleiding 60 % 100 km Elektriciteit 0,00006 kWhel/MJ

Lichter 20 % 80 km
Zware stookolie 0,0053 MJ/MJ

Diesel 0,0011 MJ/MJ

Trein 20 % 130 km Elektriciteit 0,00119 kWhel/MJ
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Tabel 10:  schoorsteenemissies en nuttige rendementen van stookolieketels geïnstalleerd in 2005

Een studie [26] wees uit dat de gemiddelde overdimensionering van de geïnstalleerde ketels, in

een representatief staal van 200 recente woningen (met bouwvergunning tussen 1990 en

1995), de 200 % benadert. Dit wil zeggen dat het vermogen van de ketel in een woning vaak

gemiddeld twee keer zo groot is als nodig. Het spreekt voor zich dat een dergelijke ketel niet

optimaal kan werken omdat de korte periodes van werking zich afwisselen met lange periodes

van stilstand van de brander, wat een verhoging van de verliezen bij stilstand en een verlaging

van het rendement van de ketel veroorzaakt.

Een andere studie [27], handelend over 100 huishoudelijke verwarmingsinstallaties (leeftijd van

de ketels tussen 2 en 25 jaar), leidde tot analoge conclusies die tevens aantoonden dat de

gemiddelde werking van de onderzochte ketels slechts 10 % van de tijd bedroeg (ladingsfactor

f = 0,1), terwijl men 30 % als optimale waarde beschouwt (f = 0,3). 

Figuur 8: reductiefactor van het rendement van seizoensproductie in functie van de ladingsfactor

[74] toont de verminderingsfactor van het rendement van seizoensgebonden productie van de

ketel (factor toe te passen op nuttig rendement van de ketel) in functie van de ladingsfactor (f) en

de verliesfactor bij stilstand (een moderne, goed geïsoleerde ketel heeft een verliesfactor bij

stilstand van 0,01).

Rendement
[%] Markt-aandeel CO2-schoorsteenemissie

[g/kWhingaand]

Traditionele ketels 81,9 tot 91,9 % 10,3 % 260

Optimaz-ketels 86,7 tot 93,2 % 89,7 % 260
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Figuur 8: reductiefactor van het rendement van seizoensproductie in functie van de ladingsfactor [74]

Bron: [74, DGTRE, 1998]

In onze studie hebben wij rekening gehouden met deze realiteit door het toepassen van theoreti-

sche nuttige rendementen (zie Tabel 10: schoorsteenemissies en nuttige rendementen van

stookolieketels geïnstalleerd in 2005) en een reductiefactor begrepen tussen 0,5 en 1. Deze

variabele neemt de vorm aan van een kansverdeling van het normale logtype met een gemid-

delde van 0,86 en een modus van 0,9. De reductiefactor die in aanmerking werd genomen, is

dezelfde voor beide brandstoffen.

Op basis van de marktaandelen en de correctiefactor is het gemiddelde globale rendement dat

voor de gasketels in rekening wordt genomen 76,70 %.
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IV.2. AARDGAS

IV.2.1. Niet-vloeibaar aardgas

IV.2.1.1. Karakteristieken

In België worden momenteel twee types gas verdeeld: “rijk gas” (hoog calorisch vermogen), een

mengeling van gas afkomstig van Algerije, Noorwegen en Groot-Brittannië (Noordzee), en “arm

gas“ (lager calorisch vermogen, want bevat stikstof), afkomstig van Nederland.

In 2002 werd de gasbevoorrading vooral verzekerd door drie grote leveranciers:

– Noorwegen met 33,3 % (“rijk gas”);

– Nederland met 33,3 % (“arm gas”);

– Algerije met 26,8 % (“rijk gas”).

Duitsland bevoorraadt eveneens onze markt met een kleiner aandeel, namelijk actueel 2,0 % van

onze totale import. Onze bevoorrading is eveneens verzekerd door kortetermijnaankopen van de

Interconnector en de Hub van Zeebrugge (gas van Engelse oorsprong), wat actueel 4,6 % van

onze totale import vertegenwoordigt (rijk gas). Zoals eerder gepreciseerd in het gedeelte II.5.

“In rekening brengen van de marginale gemiddelde energetische mix” p. 12, wordt de overcon-

sumptie op Europees niveau gegarandeerd door een verhoging van aardgasimport uit Rusland

en de regio van de Kaspische Zee of van LNG-import van het Midden-Oosten of Afrika.

Tabel 11 geeft het hoog en laag calorisch vermogen weer voor aardgas volgens extractiebron

en samenstelling.

Tabel 11: calorisch vermogen en samenstelling van aardgas volgens oorsprong

Oorspong Algerije (1) Ekofisk(2)
(Noorwegen)

Groningen (2)
(Nederland)

Leman Bank 
(G-B)(2) Rusland (3) Belgisch 

gemiddeldea

HCV (MJ/Nm3) 41,49 43.95 35,17 40,9 39,3 38,97

LCV (MJ/Nm3) 36,61 38,78 31,5 36,8 35,6 35,12

Sa
m

en
st

el
li

ng
 (

vo
lu

m
e-

%
) CH4 83,7 85,2 81,30 94,8 98,3 94,63

C2H6 6,8 8,6 2,85 3,0 0,5 2,38

C3H8 2,1 2,9 0,37 0,5 0,2 0,30

C4H10 0,8 0,9 0,14 0,2 0,1 0,1

C5H12 en + 0,4 0,2 0,09 0,2 0,02

H2S sporen sporen sporen sporen sporen sporen

CO2 0,2 1,7 0,89 - 0,1 0,08

N2 5,8 0,5 14,35 1,2 0,8 0,7

Volumemassa 
(kg/Nm3) 0,832 0,852 0,828 (3) 0,756 0,834
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IV.2.1.2. Ontginning en bewerking van aardgas

De energetische noden voor de ontginning en bewerking hangen af van de oorsprong van

bevoorrading en de gasdruk aan de uitgang van de putten. De laagste schattingen omvatten

productiesites waar het gas beschikbaar is met een relatief hoge druk (dit is het geval bij de

Noordzee). Deze schatting is hoe dan ook speciaal, omdat in de meeste gevallen de druk van

het geëxtraheerde gas onvoldoende hoog is voor het transport ervan tot de bewerkingsterminal.

De noden verdelen zich over drie posten: ontginning en bewerking van aardgas, fakkelverliezen

(zeer laag bij de gasvelden) en de methaanverliezen over de verschillende stappen.

De resultaten van emissies en energetisch rendement die overeenstemmen met de stap van

extractie en bewerking van aardgas, worden voorgesteld in Tabel 12.

Tabel 12: energieverbruik en emissies (g/kWh geproduceerd) verbonden met de ontginning en 

bewerking van aardgas

IV.2.1.3. Internationaal transport van aardgas

De milieueffecten ten gevolge van het transport zijn bijna exclusief te wijten aan het verbruik van

energie en de directe verliezen van methaan in de atmosfeer. 

Energieverbruik:

Het transport van gas over lange afstanden vereist het samendrukken ervan op geregelde inter-

vallen (elke 100 tot 150 km). Voor het transport over lange afstand wordt de compressie-ener-

gie voor een deel verkregen van het vervoerde gas. Dit energieverbruik varieert in functie van de

diameter van de pijpleiding, de druk en de geïnjecteerde hoeveelheden. De gebruikte hoeveelhe-

den in onze studie komen uit het rapport "GM Well-to-Wheel Analysis of Energy Use and Green-

house Gas Emissions of Advanced Fuel/Vehicle Systems - A European Study". Dit rapport her-

neemt de gemiddelde waarden afkomstig van verschillende bronnen [70, 71] en [GEMIS 4.1.].

a.  De gemiddelde Belgische samenstelling wordt berekend rekening houdend met de marginale mix (75 % Russisch gas en 25 % LNG).
bronnen: (1): [61, IFP, 2002]

(2): Shell geeft de samenstelling van verschillend aardgas en het HCV van gas van Nederland: 35,17 MJ/Nm3
(3): [69, LBST, 2002]

Oorspong Energieverbruika

a.  Inbegrepen zijn de methaanverliezen gedurende extractie en bewerking.

CO2 [g/kWh] CH4
[g/kWh]

CO2 - equivalent
[g/kWh]

Noorwegen [67] 3,5 % 6,34 0,22 11,40

Nederland [69] 0,9 % 1,82b

b.  Berekend op basis van een verbruik van 0,9 % en de samenstelling en het calorische vermogen van gas afkomstig van Nederland.

0,14 5,08

Rusland [69] 2,6 % 3,96 0,50 15,47
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De in aanmerking genomen transportafstanden zijn respectievelijk 7 000 km voor Rusland en

5 000 km voor de regio van de Kaspische Zee; dit zijn de twee toekomstige, marginale bronnen

voor Europa.

Tabel 13 stelt de gemiddelde transportafstanden en het nodige energetische verbruik voor van

het transport van het aardgas in functie van de oorsprong van de extractiesite.

Tabel 13: energieverbruik en CO2-emissies van het transport van aardgas 

Bron: [69, LBST, 2002] behalve (1): schatting op basis van geografische kaarten

Directe methaanverliezen: 

De verliezen van methaan die overeenstemmen met de verschillende transportstappen van aard-

gas spelen een aanzienlijke rol in de balans van de impact op het broeikaseffect
10

 van de route.

Deze verliezen zijn relatief goed gekend voor het netwerk van Europees transport en worden

beschreven in het rapport: "GM Well-to-Wheel Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emis-

sions of Advanced Fuel/Vehicle Systems - A European Study" dat de gegevens herneemt afkom-

stig van Total, ESSO en BP.

Wij onderlijnen hier echter de moeilijkheid tot het evalueren van de verliezen voor gas van Russi-

sche of Algerijnse oorsprong. De gepubliceerde gegevens hieromtrent zijn contrasterend en

afhankelijk van een aantal parameters (zoals oorsprong van de import, technologie van de com-

pressiestations, in rekening nemen van ongevallen en onderhoud van installaties, leeftijd van de

pijpleidingen, …).

In het rapport "IPCC Guidelines" [64], beschrijft het IPCC 3 bestaande methodes voor de schat-

ting van methaanemissies in de lucht in de gasindustrie:

– Top-downaanpak

– Berekening van massabalans

– Bottom-upaanpak

Voor wat betreft Rusland, hebben een diepgaande studie van de literatuur en contacten met

Russische onderzoekers van het Main Geophysical Observatory te St-Petersburg toegelaten de

Oorspong Bestemming
Gemiddelde 

afgelegde weg
(km)

Energieverbruik CO2
[g/kWh]

Noorwegen België 800 2,0 % 4,29

Nederland België 200 0,4 % 0,84

Rusland Europa 7000 21,5 % 44,30

Kaspische Zee Europa 5000 (1) 15,4 % 31,64

10

Herhaling: de coëfficiënt in gram equivalent CO
2
 is gemiddeld 23 voor een periode van 100 jaar.
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belangrijkste informatiebronnen te identificeren en ze te klasseren in functie van de gebruikte

methodologie voor het schatten van methaanlekken.

A. Top-downaanpak

Deze aanpak bestaat in het realiseren van een meting betreffende de globale methaanemissies

in de atmosfeer. Deze wordt ook toegepast in het kader van een Europees project "Meth-Moni-

tEUR", gecoördineerd door Professor Euan Nisbet van het Royal Holloway College van de Univer-

siteit van Londen, met als medewerkers onderzoekers van de universiteiten van Parijs, Heidel-

berg, Galway, Stockholm, NILU-Norway, FMO-Finland, Krakow en St-Petersburg. Dit project

bestaat in de globale evaluatie van de methaanemissies van het geheel van de gasindustrie in

Rusland door directe meting van concentraties in de lucht. Het werk bestaat in het nemen van

luchtstalen in de gasvelden in Siberië en in het bepalen van de methaanconcentraties. In de win-

ter, wanneer de moerassen bevroren zijn, is bijna alle methaan afkomstig van lekken van de

gassector. In de zomer is methaan ook afkomstig van natuurlijke bronnen, maar de lekken in het

gascircuit zijn ook nog aanwezig. Op basis van stalen die gedurende heel het jaar worden geno-

men en op basis van mathematische modellen, heeft het team onderzoekers de hoeveelheid

methaan kunnen vaststellen afkomstig van elke bron (aardgas van natuurlijke bronnen of van de

gasindustrie).

De resultaten van een eerste project dat een gelijkaardige methodologie gebruikt, tonen aan dat

de methaanverliezen van de gasindustrie in de jaren 1990 7 % bedroegen van het getranspor-

teerde gas in Rusland. Op dit moment worden nieuwe metingen uitgevoerd en de intermediaire

resultaten tonen aan dat deze verliezen aanzienlijk gedaald zijn tot om en bij de 2,0 %. Dit werd

bevestigd door de analyse van literatuur gepubliceerd door A.I. Reshetnikov en N.N. Paramonova

van het Research Centre for Atmospheric Remote Sensing, St-Petersburg en gepubliceerd in het

Journal of Geophysical Research Vol. 105 in februari 2000. De voordelen van deze aanpak zijn

(1) het in rekening brengen van het geheel van methaanemissies van de gasindustrie en (2) de

onafhankelijkheid van het team onderzoekers van het project Meth-MonitEUR.

Referenties

Journal of Geophysical Research, Vol. 105, NO. D3, Pages 3517-3529, February 16, 2000: "An Evalua-

tion of historical methane emissions from the Soviet gas industry"

Journal of Geophysical Research, Vol. 107, NO. D20, 4416: "Estimation of methane emissions in the St.

Petersburg, Russia, region: An atmospheric nocturnal boundary layer budget approach"

New Scientist vol. 150 issue 2031 – 25 May 96, p. 7 : "Plug a leak and save the world"

Russian Emissions of Atmospheric Methane: Study of Sources – INTAS project
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B. Berekening van de massabalans

De berekening van de massabalans is in theorie de meest betrouwbare aanpak voor de globale

schatting van de methaanverliezen in de atmosfeer. Deze verliezen worden berekend volgens de

volgende formule:

De moeilijkheid bestaat in het verkrijgen van precieze gegevens voor de verschillende productie-

stappen. De firma Gazprom is niet in staat om deze gegevens te verstrekken. Desondanks, in

het kader van een project gefinancierd door de wereldbank,  "Gas Distribution Rehabilitation and

Energy Efficiency Project", levert het enige beschikbare intermediaire rapport ons een massaba-

lans van de gasindustrie in Rusland van 1992 tot 2000. Volgens dit rapport bedragen in 2000

de methaanlekken van het gastransport in Rusland 3,0 %.

Referenties

World Bank project, "Gas Distribution Rehabilitation and Energy Efficiency Project", 1995

Russian Federation – "Greenhouse Gas Reduction Project", 1995

C. Bottom-upaanpak

Hier gaat het om de evaluatie van de emissies van elke potentiële bron. De resultaten worden

vervolgens geaggregeerd, rekening houdend met de activiteitsfactoren (aantal toestellen, aantal

uren werking, …) voor het verkrijgen van totale emissies.

De specifieke emissiefactoren van elke bron kunnen worden verkregen volgens drie methodes:

– Beschikbare emissiefactoren in de literatuur per type toestel (cf. "Protocol for Equipment

Leak Emission Estimates" (EPA, 1995) of "Methane Emissions from the Natural Gas Indus-

try" (GRI, 1994"). Dit is de eenvoudigste methode, die geen metingen vereist, maar ook

geen specifieke waarden geeft voor de bestudeerde site.

– Directe metingen (bagging, isolation flux chambers, …). Zeer complexe methode die

belangrijke middelen vereist voor het uitvoeren van de metingen.

– Combinatie van de directe metingen en emissiefactoren (cf. "Screening Ranges Approach"

en "EPA Correlation Approach"). Intermediaire methode die toelaat de beschikbare emis-

siefactoren in de literatuur te verfijnen in functie van de uitgevoerde metingen op de site

met behulp van een mobiel apparaat voor de voornaamste bronnen.

De eerste methode werd in 1994 en 1998 door Rusland toegepast gedurende de realisatie van:

"Second National Communication – report (SNC)" en "CS - Country Study". Deze rapporten had-

VerliesCH4
M

CH4
geëxtraheerd( ) M

CH4
verkocht( )– M

CH4
afgefakkeld( )– M

CH4
herinjecteerd( )–=
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den tot doel de globale methaanemissies te schatten. Deze studie liet ook toe informatie te

verkrijgen betreffende de gasemissies van het broeikaseffect in Rusland en in het bijzonder

betreffende de methaanemissies van de gassector in Rusland. Momenteel zijn deze documenten

de enige informatiebronnen betreffende de methaanemissies van de gasindustrie. Deze schattin-

gen zijn onzeker, omdat ze gebaseerd zijn op gemiddelde emissiefactoren en weinig betrouw-

bare statistische gegevens. Geen van deze documenten levert een uitleg over de gebruikte

methodologie, ze delen enkel mee om typische emissiefactoren te gebruiken van het IPCC.

Volgens deze officiële bronnen bevinden de methaanverliezen zich voor het geheel van de gas-

sector in Rusland tussen 2,7 en 3,6 %.

De laatste methode (combinatie van directe metingen en emissiefactoren) werd gebruikt door:

– Gazprom/EPA 1996. "Methane Leak Measurements at Selected Natural Pipeline Compres-

sor Stations in Russia", Moscow.

– Gazprom/Ruhrgas “Estimating Methane Releases from Natural Gas Production and Trans-

mission in Russia” (Dedikov et al. 1999).

In 1995 leidden EPA en Gazprom een meetprogramma op 4 compressiestations (er werd geen

meting op de pijpleidingen uitgevoerd) in de regio’s van Saratov en Moskou.

Volgens deze studie worden de totale emissies aan de compressors in Rusland geschat op

2,1 miljard Nm³ (0,36 % van geproduceerd gas). Deze metingen omvatten niet de emissies

gedurende opstart en stopzetting van de compressors, en evenmin gedurende onderhoud of

technische problemen.

In 1996 en 1997 realiseerden Ruhrgas en Gazprom metingen op 2 compressors, twee segmen-

ten van pijpleidingen en drie verwerkingseenheden van gas in de regio Tyumen. Deze resultaten

werden dan geëxtrapoleerd voor het geheel van de gassector in Rusland.

De resultaten zijn beschikbaar in tal van artikels, maar geen enkel van deze publicaties geeft

gedetailleerde uitleg over de gemeten elementen, het aantal metingen en de gebruikte methode.

Volgens deze studie zijn de verliezen van het Russische gastransport begrepen tussen 1 en

1,2 %
11

 met een onzekerheid van ± 50 % zonder vermelding van hoe deze onzekerheid bere-

kend werd.

Wij wijzen er ook op dat het Wuppertal Institute een nieuw programma van metingen ontwikkeld

heeft, om de gegevens van de methaanemissies op basis van de metingen in de jaren ’90 te

actualiseren. In 2003 werd een gedeelte van het transportnetwerk in samenwerking met Ruhr-

gas, Gazprom, VNIIGAZ en het Max Planck Instituut onderzocht. De metingen werden gereali-

seerd op gedeelten die toebehoren aan twee dochterbedrijven van Gazprom en andere meet-

campagnes worden voorzien.  Uit dit onderzoek blijkt dat het transport via het Russische net-

werk tot de Duitse grens verliezen met zich meebrengt van ongeveer 1 % (tussen 0,6 en 2,4 %). 

11

Indien we een Russische transportafstand van 7 000 km in rekening nemen. 
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Er zijn nog studies die melding maken van beduidende verliezen, zonder dat evenwel de

betrouwbaarheid ervan nagegaan kan worden:

Greenpeace report: " No oil leakage in Russia – no nuclear power plants (NPP) - 2000"

Greenpeace report: "Natural Gas Bridging Fuel or Roadblock to Clean Energy – 1993"

In dit Greenpeace-rapport worden de verliezen van het gastransport in Rusland gesteld tussen 2

en 5 % van het geproduceerde gas.  Het lijkt hierbij om schattingen te gaan die niet gebaseerd

zijn op metingen.  In onze analyse werd er bijgevolg geen rekening mee gehouden.

Tabel 5, p. 19, herneemt de voornaamste schattingen van de methaanemissies van de Russi-

sche gasindustrie evenals hun beperkingen.

D. Besluit

Gezien de diversiteit van de gegevens bestaat er een grote onzekerheid betreffende de schat-

ting van de methaanverliezen gedurende het gastransport van Rusland naar Europa. De enige

studie op basis van globale metingen van het geheel van emissies van de Russische (en mondi-

ale) gassector is deze gerealiseerd in het kader van het project Meth-MonitEUR door het team

van Professor Nisbet.  Daaruit blijkt een schatting van minimaal 2 %.  De beide andere relevante

studies (Gazprom/Ruhrgas en Gazprom/EPA) behelzen het geheel van het transportnetwerk,

maar dekken slechts enkele onderdelen en bevatten een aanzienlijke foutenmarge (van 0,6

tot 2,4 %).

Voor onze studie hebben we rekening gehouden met deze onzekerheid door als waarde voor de

methaanemissies een variabele te nemen begrepen tussen 1 en 3,6 % van de totale productie.

Deze variabele neemt de vorm aan van een kansverdeling van het normale logtype waarvan het

gemiddelde 2 % bedraagt (voor een afstand van 7 000 km).
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Tabel 14: schatting van de methaanemissies van de verschillende segmenten van de gassector in Rusland

IV.2.1.4. Distributie en opslag

Het Belgische netwerk, een kruising van talrijke Europese bevoorradingsbronnen, verzekert ook

een belangrijke internationale transit. Sinds 1998 al worden de overproducties van Groot-Brit-

tannië naar Europa herleid door de ingebruikname van de Interconnector, een onderzeese

gaspijpleiding die Groot-Brittannië met België verbindt. Wallonië wordt bevoorraad via gaspijplei-

dingen van het federale netwerk komende van Vlaanderen en van Nederland (regio Maastricht).

Aan deze leidingen voegt zich nog een hoofdas toe van West naar Oost. Zijn aftakkingen bedie-

nen centraal en zuidelijk de dichtst bevolkte zones en de zones met een grote concentratie aan

industrie. In 2002 was de lengte van het Belgische netwerk 52 747 km, verdeeld over 3 701 km

voor transport onder hoge druk en 49 046 km voor de distributie (ongeveer 9 000 km gemid-

delde druk en 40 000 km lage druk), [47].

Voor het transport van gas in België gebruikt Fluxys 4 compressiestations:

– Weelde: vermogen 47 225 kW

– Winksele: vermogen 45 940 kW

– Berneau: vermogen 20 888 kW

– Sinsin: vermogen 3 356 kW

De methaanverliezen op het transportnetwerk (hoge druk) zijn zeer zwak: 0,0044 % van het

getransporteerde gas in 2003, [49]. Deze verliezen zijn geen continue verliezen (beschouwd als

verwaarloosbaar), maar discontinue (herstellings- en onderhoudswerken). Deze verliezen zijn wel

meer beduidend op het distributienetwerk en worden op 0,25 % geschat, [90].

Op het niveau van opslag beschikt België over drie installaties:

1994 1994 1997 1995 2000 1996 1998 2004

SNC     
(1994)

CS         
(1994)

Gazprom/
Ruhrgas 
(1997)

Gazprom/
EPA (1995)

World Bank 
Project

INTAS  
project

Greenpeace 
Report

Wuppertal 
Institute

In rekening 
genomen processen

Behandeling – opslag – 
transport - distributie

Behandeling 
en transport 
in Rusland

Compressie-
stations

Massabalans
Gehele 

gassector
?

Compressie-
stations + 

pijpleidings-
gedeelten

Gasproductie
(10e9 m³)

570,5 570,5 540 559,5 548,9 541,9 591 ?

CH4 Emissies
(10e9 m³)

20,5 15,5 5,4 2 17,5 10,8 10 tot 30 ?

% van de productie 3,6 2,7 1,2a

a.  Voor een afstand van 7 000 km.

0,36 3,2 2 2 tot 5 0,6 tot 2,4
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– Ondergrondse opslag te Loenhout (rijk gas). Rekening houdend met de stijgende vraag

naar aardgas en met de hieraan verbonden verhoging van de laadpiek, raadt de CREG aan

deze ondergrondse opslag maximaal te ontwikkelen [24]. Distrigas voorziet een verhoging

van het totale opslagvolume met 1 miljard Nm³ tot 1,2 miljard Nm³ evenals een groei van

het nuttige bruikbare volume met 500 miljoen Nm³ tot 630 miljoen Nm³. Het maximale

emissiedebiet gaat dan in dezelfde tijd van 500 000 naar 550 000 Nm³/h.

– De installatie ‘peak shaving’ van Dudzele in de hub van Zeebrugge (LNG) beschikt over  een

nuttige opslagcapaciteit van 57 250 Nm³ LNG en een emissiecapaciteit van 400

000 Nm³/h. Een complementaire investering was voorzien voor 2002-2003, met een ver-

hoging van de opslagcapaciteit met 19 000 Nm³ LNG evenals een verhoging van de emis-

siecapaciteit van 100 000 Nm³/h als gevolg.

– De drie LNG-reservoirs van de hub van Zeebrugge kunnen eveneens beschouwd worden

als opslagcapaciteit. De nuttige opslagcapaciteit is 3 x 87 000 Nm³ LNG = 261 000 Nm³ 

LNG en de gemeenschappelijke emissiecapaciteit is 750 000 Nm³/h met de mogelijkheid 

tot een maximum van 900 000 Nm³. Volgens het indicatieve plan van de CREG is de exten-

sie van de LNG-opslag doorslaggevend voor het Belgische aardgassysteem. In een eer-

ste fase zal een vierde LNG-reservoir te Zeebrugge worden gebouwd.

De totale nuttige opslagcapaciteit in België (voorzieningen inbegrepen) is 832 miljoen Nm³ (rijk

gas) en de emissiecapaciteit bereikt 1 900 000 Nm³/h. De verhouding tussen de nuttige opslag-

capaciteit en het totale verbruik is 6 % in 2001 en 5 % in 2011. Er bestaat geen opslaginstallatie

voor arm gas [24]. Het energieverbruik en de methaanverliezen gedurende transport en opslag

in België worden gegeven in Tabel 15.

Tabel 15: energieverbruik en emissies voor het transport van gas in België

Bron: [49, FLUXYS, 2003]

NB: voor de emissies tijdens het transport via het netwerk van Fluxys hebben wij in

aanmerking genomen dat 33 % van het getransporteerde gas voor België bes-

temd was, en dat dus 2/3 van de emissies niet aan het Belgische verbruik toe te

schrijven is.

Energieverbruik CO2 [g/kWh] CH4
[g/kWh]

CO2 – equivalent
[g/kWh]

Transport                              
(hoge druk)

0,0044 %
0,06 0,15 3,51

Distributie 
(lage en gemiddelde druk)

0,25 %

Opslag 0,01 % 0,002 8,34*10e-6 0,002

Totaal 0,255 % 0,062 0,15 3,51
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IV.2.2. Liquid natural  Gas (LNG)

IV.2.2.1. Karakteristieken

Vloeibaar aardgas (LNG) wordt verkregen aan de hand van aardgas geëxtraheerd van de site

Hassi R’Mel in Algerije. Eenmaal geëxtraheerd, wordt dit gas vloeibaar gemaakt door afkoeling

van minstens 160°C in de fabriek van Arzew. Voor een zelfde hoeveelheid energie is het volume

LNG ongeveer 600 keer kleiner dan het aardgas in natuurlijke vorm. Het LNG bestaat voorname-

lijk uit methaan, bijna 90 %, evenals ethaan (8,0 %), propaan (0,6 %) en butaan (0,1 %) en minder

dan 1 % stikstof. Voor het vloeibaar maken wordt het gas eerst gezuiverd met eliminatie van

CO
2
, H

2
S en H

2
O. De totaliteit van CO

2
in het aardgas (± 2 %) komt dus onmiddellijk in de atmo-

sfeer terecht [52].

De vermindering van volume resulterend uit het vloeibaar maken van aardgas laat toe om een

grote hoeveelheid gas, via methaantankers, te transporteren naar de terminal in Zeebrugge. In

deze terminal wordt de LNG weer in gas omgezet en geïnjecteerd in het netwerk van aardgas.

De terminal bestaat voor een deel uit de installaties van uitlading en opslag en voor een ander

deel uit de LNG-verdampingsinstallaties, door verwarming van zeewater of door warm water

geproduceerd aan de hand van een WKK-eenheid gevoed door het verdampte LNG.

IV.2.2.2. Extractie en behandeling van aardgas in Algerije

De beschikbare gegevens voor de extractie en de bewerking van aardgas in Algerije zijn

extreem variabel, in het bijzonder voor de methaanverliezen op de extractiesite en de hoeveelhe-

den gas verbrand aan de fakkel. Contacten met dhr. Boughedaoui, Professor aan de Universiteit

van Blida, dhr. Sid Ali Ramdane, directeur van het Ministerie van milieu in Algiers en nationaal

coördinator van een inventaris van gasemissies m.b.t. het broeikaseffect, en dhr. Aoudia Tayeb,

onderzoeker aan de Universiteit van Blida en auteur van een rapport voor de Sonatrach betref-

fende methaanemissies in de gasindustrie, hebben geleid tot de vaststelling dat tot op heden

geen enkele emissiemeting uitgevoerd werd. De gebruikte gegevens in deze studie zijn afkom-

stig van een rapport EU-WTW [35] en de studie van dhr. Aoudia betreffende de methaanemissies

in de gasindustrie, [1]. Deze laatste studie gebruikt gemiddelde emissiefactoren gedefinieerd in

het artikel "Fugitive Emissions From Oil and Natural Gas Activities", gepubliceerd in het IPCC-rap-

port "Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inven-

tory".

Dhr. Aoudia paste deze methode toe met de voor Algerije meest relevante emissiefactoren. In

deze studie zijn de directe methaanverliezen geschat op 0,8 % van de nettogasproductie. Deze

waarde is inclusief de verliezen gedurende het transport via de pijpleiding van de extractiesite

tot aan de fabriek waar het gas vloeibaar wordt gemaakt; deze verliezen worden geschat op

0,1 % van het getransporteerde gas.
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Tabel 16: energieverbruik en emissies gedurende extractie en bewerking van 1 kWh Algerijns gas

Bron: [69, LBST, 2002] en [1, Aoudia, 1995]

Volgens het ExternE-rapport voor Frankrijk [42] zijn deze waarden merkelijk hoger:

– CH
4
: 3,6 g/kWh (verliezen van ± 6 %)

– CO
2
: 13,0 g/kWh

De gevoeligheidsanalyse van de finale resultaten in functie van de parameters wordt weergege-

ven in hoofdstuk VII, p. 64.

IV.2.2.3. Vloeibaar maken van aardgas

Volgens Gaz de France verbruikt een fabriek die het aardgas vloeibaar maakt 13 % van het bin-

nenkomende aardgas voor zijn functionering [52]. Deze informatie en de emissiegegevens van

een dergelijke fabriek worden bevestigd in het rapport "LNG Full Fuel Cycle: Emissions & Private

Costs" door Foster Wheeler in het kader van de IEA Greenhouse Gas R&D Programme, [59]. De

directe methaanverliezen gedurende het vloeibaar maken worden geschat op 0,1 % [1].

Tabel 17: energieverbruik en emissies gedurende het vloeibaar maken van gas in Algerije

Bron: [69, LBST, 2002], [1, Aoudia, 1995] en [52, GDF, 2002]

IV.2.2.4. Transport van LNG via methaantanker

Zoals gepreciseerd werd in punt IV.1.3: “Het transport van ruwe petroleum”, p. 23, beschouwen

wij dat gedurende het retourtraject het verbruik met 21 % daalt. Voor de methaantankers moet

na het lossen een kleine hoeveelheid LNG behouden worden voor het koud houden van het

schip. Deze hoeveelheid LNG verdampt gedurende het retourtraject en wordt gebruikt als aan-

drijvingsbrandstof. De directe methaanverliezen door verdamping gedurende het transport wor-

den geschat op 0,01 % van het getransporteerde LNG [90]. Dit zijn zeer kleine verliezen, aange-

zien het grootste gedeelte van het verdampte LNG gebruikt wordt voor aandrijving van de tan-

ker.

Energieverbruik CO2 [g/kWh] CH4
[g/kWh]

CO2 – equivalent
[g/kWh]

AG – extractie en bewerking 1,3 % 1,44 0,47 12,25

Energieverbruik CO2 [g/kWh] CH4
[g/kWh]

CO2 – equivalent
[g/kWh]

Vloeibaar maken 13 % 27,3 0,06 28,68
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Tabel 18: gebruikte gegevens voor de berekening van emissies gedurende transport van LNG

Bron: [69, LBST, 2002]

Op basis van deze gegevens worden het energieverbruik en de emissies voor het transport van

LNG per tanker weergegeven in Tabel 1.

Voor de CO
2
-emissies bij de verbranding van petroleum in de methaantanker wordt de volgende

emissiefactor gebruikt: 303 g/kWh (ontginning + raffinage + verbranding), die wij op basis van

de gegevens van ons model herberekend hebben.

Tabel 19: energieverbruik en emissies gedurende transport van 1 kWh LNG tot in Zeebrugge

NB: de waarden die in aanmerking genomen werden, stemmen overeen met het

gemiddelde van de twee voorraadbronnen, rekening houdend met de respectieve-

lijke transportafstanden.

IV.2.2.5. De LNG-terminal

Bij zijn aankomst in Zeebrugge wordt het LNG verdampt om zo in het distributienetwerk terecht

te komen. De productie van de nodige energie voor deze verdamping wordt verzekerd door een

WKK-eenheid, die 0,7 % van het verdampte gas verbruikt.

Voor de CO
2
-emissies gedurende de verbranding van gas in de WKK-eenheid gebruiken we vol-

gende emissiefactor: 211,23 g/kWh
12

.

Waarde Eenheid

Nettogewicht van LNG in tanker 52 600 ton

Snelheid 36,1 km/h

Afstand heen/terug (Algerije) 6 000 km

Afstand heen/terug (Midden-Oosten) 24 000 km

Verbruik heen (46 % petroleum en 54 % aardgas) 0,178 MJ/t.km

Verbruik terug (46 % petroleum en 54 % aardgas) 0,141 MJ/t.km

Algerije Midden-Oosten Gemiddelde

Waarde Eenheid Waarde Eenheid Waarde Eenheid

AG 0,010 kWh/kWh 0,042 kWh/kWh 0,026 kWh/kWh

Petroleum 0,009 kWh/kWh 0,036 kWh/kWh 0,022 kWh/kWh

CO2 4,6 g/kWh 18,46 g/kWh 12,44 g/kWh

CH4 0,0006 g/kWh 0,0006 g/kWh 0,0006 g/kWh

12

Rekening houdend met de samenstelling van het Algerijnse gas (cf. Tabel 11).
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NB: in principe worden de emissies van de WKK-eenheid toegekend in functie van de

elektriciteits- en warmteproductie. Gezien de zeer kleine impact van deze stap ver-

geleken met de stap van het vloeibaar maken (welke ± 20 keer meer energie ver-

bruikt), hebben we 100 % van de impacts toegekend aan de warmteproductie.

Aan de emissies verbonden met het energieverbruik voor het verdampen, moeten we de directe

methaanverliezen toevoegen van de site van Zeebrugge. Volgens R. Frischknecht [84], worden

deze verliezen geschat op 1,1 % van het verdampte gas. Voor de terminal van Zeebrugge citeert

Distrigaz beduidend lagere cijfers: 0,001 % van het verdampte gas. Wij hebben deze laatste

waarde in aanmerking genomen in onze studie.

IV.2.2.6. De verbranding in de ketel

De fossiele brandstoffen bevatten vooral koolstof en waterstof die kwantitatief oxideren tot CO
2

en H
2
O. We vinden ook, in veel kleinere hoeveelheden, de oxidatieproducten van onzuiverheden

van de brandstoffen (vooral SO
2

voor petroleum) evenals producten van onvolledige verbranding

(NOx, CO, al dan niet aromatische koolwaterstoffen,...). De voornaamste emissies (in gewicht)

zijn gemakkelijk te schatten: water is altijd verwaarloosbaar en de emissies van CO
2
 zijn evenre-

dig met de hoeveelheid verbrande C; wanneer een brandstof verbrand wordt en één kilo C bevat,

worden 3,67 kg CO2 geëmitteerd (verhouding van moleculaire massa’s van CO2 en C: 44/12).

Bijvoorbeeld, indien een gas 75 % C in gewicht bevat, zal de verbranding van 1 kg van dat gas

ongeveer 3,67 kg x 0,75 = 2,75 kg CO
2
 vrijmaken. Gedurende de verbranding emitteert aard-

gas polluenten onder gasvorm. 

Deze polluenten zijn bijna uitsluitend samengesteld uit koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof. C

en H worden kwantitatief geoxideerd tot CO
2
 en H

2
O. We vinden ook CO, NOx en onverbrande

koolwaterstoffen terug.

Op basis van de gebruikte energetische mix gebruikt in deze studie, zijn de CO
2
-emissies ver-

bonden aan de gasverbranding 207 g/kWh. De marktaandelen van de verkoop van verschillende

verwarmingsketels werden ons meegedeeld door Figaz. De nuttige rendementen en emissies

per type ketel worden weergegeven in Tabel 20.

Tabel 20: emissies en nuttige rendementen van gasketels geïnstalleerd in 2005

Rendement
[%] Marktaandeel CO2

[g/kWhingaand]

Traditionele ketels HR+ 81,9 tot 88,6 40,6 % 207

Ketels
HR+ lage temperatuur

86,7 tot 88,9 40,6 % 207

Condensatieketels 94,5 tot 106,9 18,7 % 207
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Zoals voor de stookolieketels (cf. punt IV.1.6, p. 23) hebben we een reductiefactor voor het nut-

tige rendement toegepast die rekening houdt met het fenomeen van overdimensionering van

huishoudelijke verwarmingsketels. Op basis van de marktaandelen en de correctiefactor is het

gemiddelde globale rendement dat voor de gasketels in rekening wordt genomen 76,83 %.
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V. Resultaten en analyse

V.1. ENERGIEVERBRUIK

Onderstaande grafiek toont het vereiste energieverbruik (rechtstreekse verliezen + autocon-

sumptie) om 1 kWh warmte in een woning via een gasketel en een stookolieketel te leveren.

Figuur 9: verbruik van energetische grondstoffen van de systemen gas en stookolie

Over de gehele levenscyclus verbruikt de productie van 1 kWh nuttige warmte via een gasketel

7,0 % niet-hernieuwbare energiebronnen meer dan een stookolieketel. Voor de verbranding in de

ketel hebben we rekening gehouden met de marktaandelen van de verschillende keteltypes die

aanwezig zijn op de markt in 2005, met hun respectievelijke nuttige rendementen en met een

correctiefactor tengevolge van de overdimensionering, wat een gemiddeld nuttig rendement

geeft van 76,83 % voor de gasketels en 76,70 % voor de stookolieketels. De overconsumptie

van niet-hernieuwbare energiebronnen voor gas is voornamelijk te wijten aan de stappen die de

verbranding in de ketel voorafgaan (cf. figuur 10).
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Figuur 10: verbruik van energetische grondstoffen vóór de ketel

In het bijzonder:

– Voor aardgas: het internationale transport van 1 kWh over een afstand van 6 500 km ver-

bruikt 20 % van de energiebronnen. De afstand van 6 500 km
13

 komt overeen met het

gewogen gemiddelde van de twee in aanmerking genomen voorraadbronnen: 

0.25 * 5 000 km + 0.75 * 7 000 km.

– Voor LNG: het vloeibaar maken van 1kWh aardgas verbruikt 13 % van het binnenkomend

aardgas. De nationale distributie is inclusief het energieverbruik nodig voor de LNG-ver-

damping (0,7 %). We hebben hierbij als hypothese genomen dat het verlies bij de extractie

van Algerijns gas 0,8 % van het geëxtraheerde gas bedraagt terwijl andere bronnen tot

6 % geëxtraheerd gas vermelden. De invloed van de methaanverliezen gedurende de

extractie van Algerijns gas wordt besproken in hoofdstuk VI.1.2, p. 49.

– Voor stookolie: de raffinage bevat het energieverbruik en de emissies verbonden aan het

ontzwavelingsproces van de stookolie (< 50 ppm). Het internationale transport gebeurt

50 % via een tankerschip met een heen/terugafstand van 20 000 km

(0,026 kWh/kWh
getransporteerd

) en 50 % via pijpleiding (0,072 MJel/t.km en bijgevolg voor

een afstand van 5 200 km, een gasverbruik van 0,014 kWh/kWh getransporteerd
14

). We

herinneren eraan dat het energieverbruik voor de raffinage overeenstemt met de marginale

productie van stookolie.

Eind 1999 bedroegen de bewezen reserves aan gas en ruwe petroleum respectievelijk

1,27*10
12

 en 1,42*10
12

 ton [86]. Tabel 21 toont de niet-hernieuwbare natuurlijke energiebron-

nen nodig voor de productie van 1 kWh nuttige warmte met behulp van een gas- en een stook-

olieketel, in verhouding tot de aangetoonde gas- en petroleumreserves. 

13

0.25 * 5 000 km (Kaspische Zee) + 0.75 * 7 000 km (Rusland) = 6 500 km

14

In beschouwing genomen dat de elektriciteit geproduceerd wordt door een elektrische TGV centrale met een

rendement van 55 %



42

Tabel 21: verbruik van niet-hernieuwbare natuurlijke energiebronnen door gas- en stookolieketels

NB: het debat over de bewezen petroleum- en gasreserves vormt het voorwerp van de

controverse tussen de “pessimisten” (voor wie de gegevens overschat zijn en alle

belangrijke voorraden reeds werden blootgelegd) en de "optimisten" (voor wie de

evolutie van de technologie en de ontdekking van nieuwe vindplaatsen tot een

opwaartse herziening van de cijfers leiden).

V.2. BROEIKASGASEMISSIES

De GWP-factoren, gebruikt voor het berekenen van het broeikaseffect, weerspiegelen het

gemiddelde effect van het gas op het broeikaseffect over de volgende 100 jaren (23 in geval

van methaan).

Het GWP wordt als volgt gedefinieerd: "een index die dient om de relatieve bijdrage te evalueren

tot de opwarming van de planeet van een emissie in de atmosfeer van een kilogram specifieke

broeikasgas in vergelijking tot de emissie van een kilogram koolstofdioxide" [64].

Het IPCC heeft deze factoren volgens de volgende formule berekend:

Met:

TH: de periode gedurende dewelke we het effect willen berekenen (meestal 20, 100 of

500 jaar)

a
x
: de variatie van de radiale kracht

15

 te wijten aan de verhoging van een beschouwde

massa-eenheid gas

a
r
: de variatie van de radiale kracht te wijten aan de verhoging van een beschouwde

massa-eenheid referentiegas (CO
2
).

[x(t)]: de evolutie van de concentratie van het gas in de atmosfeer in functie van de tijd.

kWh/kWhnuttige warmte kg/kWhnuttige warmte Aandeel van de bewezen reserves (ton)

Gasketel 1,62 0,12 9,9 * 10-18

Stookolieketel 1,52 0,11 8,7 * 10-18

15

De radiale kracht is de variatie van de verticale netto-energiebelichting [uitgedrukt in watt per vierkante meter

(W/m²)] in de tropopauze als gevolg van een interne wijziging of een verandering van de externe kracht van het

klimaatstelsel
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Op basis van deze formule hebben wij het GWP herberekend voor methaan, jaar per jaar, om de

resultaten van de emissies van de broeikasgassen jaar per jaar gedurende 100 jaar voor te

stellen, dus tot 2105.

De voornaamste gassen die hier bijdragen tot het broeikaseffect zijn CH
4
 en CO

2
. De figuren 12

en 13 stellen de relatieve bijdrage voor van deze gassen tot het broeikaseffect gedurende de

volgende 100 jaren voor een ketel gebruikt van 2005 tot 2025.

Figuur 11: relatieve bijdrage (jaar per jaar)  van CO
2
 en CH

4
 tot het broeikaseffect van een gasketel 

die gedurende 20 jaar werkt 

Figuur 12: relatieve bijdrage (jaar per jaar) van CO
2
 en CH

4
 tot het broeikaseffect van een stookolieketel 

die werkt gedurende 20 jaar

Figuur 11 toont duidelijk het belang, voor een gasketel, van de bijdrage op het broeikaseffect

van methaanemissies op korte en middellange termijn (ten minste gedurende de levensduur van

de ketel).
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Figuur 13 stelt jaar per jaar de hoeveelheid gas voor die bijdraagt tot het broeikaseffect (uitge-

drukt in g-equiv. CO
2
) aanwezig in de atmosfeer door het gebruik van een gasketel en een stook-

olieketel gedurende 20 jaar.

Figuur 13: broeikasgasemissies van gas- en stookolieketels gedurende 20 jaar werking

We observeren bijgevolg dat, per nuttige kWh geproduceerd per jaar vanaf 2005, een aardgas-

ketel verantwoordelijk is voor 9 829 g-eq. CO
2
 in 2025 tegen 8 285 voor een stookolieketel, of

dus 16 % meer. Dit verschil zwakt nadien gradueel af (naarmate methaan oxideert tot CO
2
) maar

gedurende 45 jaar is de hoeveelheid broeikasgassen aanwezig in de atmosfeer groter voor een

gasketel. Pas vanaf 2050 keert de situatie om.

Figuur 14 toont het gemiddelde van het verschil in hoeveelheid broeikasgassen over de loop van

de volgende 100 jaar zoals gewoonlijk bepaald aan de hand van de factoren gedefinieerd door

het IPCC ("23" voor methaan op 100 jaar).

Figuur 14: bijdrage tot het broeikaseffect van gasketels en stookolieketels werkend gedurende 20 jaar
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Voor een goed begrip van de figuur worden in LCA-studies meestal de punten m.b.t. 100 jaar en

eventueel 20 jaar voorgesteld. Het gemiddelde over de volgende 100 jaar van de hoeveelheid

broeikasgassen (aanwezig in de atmosfeer door het gebruik van een ketel gedurende 20 jaar)

zal lichtjes (0,1 %) hoger zijn voor een gasketel.

Het interessante aan deze grafiek is dat het tevens de gevolgen van de verhoging van het broei-

kaseffect toont, namelijk dat deze veel meer gevoelig zijn op korte termijn in het geval van een

gasketel.  In de loop van de 5 eerste jaren is het verschil zelfs van de orde van 28 % meer en

van 22 % na 20 jaar. 

Figuur 15 en Figuur 16 stellen de verhoging van het broeikaseffect voor van een gas- of stook-

olieketel voor over gemiddeld 20, 100 en 500 jaar. De uitstoot van broeikasgassen wordt uitge-

drukt in g eq. CO
2
, waarbij gebruik wordt gemaakt van de “GWP”-factoren van methaan, vermeld

in Tabel 3: “Global Warming Potential” van de voornaamste broeikasgassen, p. 11. Het verschil

(uitgedrukt in %) stemt overeen met de evolutie van de emissie van broeikasgassen bij omscha-

keling van een stookolieketel op een gasketel.

Figuur 15: bijdrage tot het broeikaseffect over 20, 100 en 500 jaar van gasketels en stookolieketels



46

Figuur 16: bijdrage tot het broeikaseffect over 20, 100 en 500 jaar van gasketels en stookolieketels – 

Verdeling van de uitstoot van broeikasgassen per etappe
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VI. Gevoeligheidsanalyse – 
voornaamste parameters

De functionaliteiten van de RangeLCA-software laten toe om de twee mogelijke bronnen van

onzekerheid rechtstreeks te behandelen:

– Onzekerheid verbonden met de variatie van de situaties;

– Onzekerheid over de gegevens.

In de praktijk neemt de software het geheel van waarden in aanmerking die tussen de twee

gekende uiterste waarden liggen door aan iedere waarde een waarschijnlijkheidsgraad toe te

kennen. Het klassement van de resultaten volgens de voornaamste parameters staat toe de

gevoeligheid van de conclusies aan te tonen ten opzichte van elke parameter (zie figuren 18 tot

20). De software berekent automatisch de correlatiecoëfficiënt van de resultaten ten opzichte

van de verschillende parameters en klasseert deze parameters in dalende volgorde van belang.

De analyse van de parameters gebeurt dus voor alle variabele waarden exhaustief.

De voornaamste parameters die de resultaten beïnvloeden, zijn:

• Op het niveau van de gegevens

– Rendement van de gas- en stookolieketels;

– Verlies van methaan bij de extractie en bij het transport van Russisch gas;

– Verlies van methaan bij de extractie van Algerijns gas.

• Op het niveau van de modelvorming

– Reactie van de markt op een verhoogd gasverbruik;

– Ontdekking en ontginning van nieuwe vindplaatsen in Noorwegen of Nederland;

– Evolutie van het aanbod van en de vraag naar stookolie.

De invloed van deze parameters wordt hieronder besproken.
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VI.1. ONZEKERHEID OVER DE GEGEVENS

VI.1.1. Rendement van de ketels

Het nuttig rendement van de ketels varieert sterk:

• Huishoudelijke gasverwarmingsketels (nominaal calorisch vermogen ≤ 70 kW):

– Traditionele ketel (HR+): nuttig rendement tussen 81,9 % en 88,6 %

– Lagetemperatuurketel (HR+): nuttig rendement tussen 86,7 % en 88,9 %

– Condensatieketel (HR TOP): nuttig rendement tussen 94,5 % en 106,9 %

• Huishoudelijke stookolieketels (nominaal calorisch vermogen ≤ 70 kW):

– Traditionele ketel: nuttig rendement tussen 81,9 % en 91,9 %

– Optimaz-ketel: nuttig rendement tussen 86,7 % en 93,2 %

Aangezien de emissies en verbruiken recht evenredig zijn met de hoeveelheid van de verbrande

brandstof, is het rendement een cruciale parameter. De nuttige rendementen worden echter

geleverd door de producenten en stemmen overeen met laboratoriummetingen in standaardge-

bruiksomstandigheden.

In de realiteit kunnen tal van factoren een invloed hebben op het verlagen van het jaarlijkse ren-

dement van ketels:

– Overdimensionering van de ketels die talrijke start/stop tot gevolg heeft (zeker in tussen-

seizoenperiodes) en dus ook een globale vermindering van de rendementen en een stijging

van de emissies
16

 gedurende het in werking stellen van de ketel;

– Gebrek aan regelmatig onderhoud van de ketels;

– Slechte installatie van de ketels. In het bijzonder is dit zo voor de condensatieketels die

niet kunnen condenseren indien de temperatuur van het retourwater te hoog is.

De eerste reden van onzekerheid werd gemodelleerd door toepassing van een reductiefactor op

het nuttige rendement van de ketels (cf. punt IV.1.6, p. 23). Voor de twee andere onzekerheden

werd nog geen enkele recente studie, met betrekking tot in-situmeting van rendementen, gerea-

liseerd in België. We zijn tot de hypotheses over de variatie van de gemiddelde nuttige rende-

menten gekomen op basis van contacten met ketelleveranciers.

Figuur 17 stelt de evolutie van de resultaten voor over de levenscyclus in functie van het rende-

ment van de ketels. Elk punt vertegenwoordigt één specifieke GHG-emissiebalans.

16

Er is immers een onzekerheid op de methaanemissies gedurende start- en stilstandfases van een gasketel.  De

verbranding is inderdaad op die momenten minder volledig dan wanneer de ketel in regime werking is.
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Figuur 17: invloed van het rendement van de ketels op het broeikaseffect over 100 jaar

Een verbetering van het rendement met 10 % leidt dus tot een equivalente reductie van de broei-

kasgassen: - 10 %. De verbeteringsmarge is dus zeer belangrijk indien men de reële gebruiks-

omstandigheden verbetert (cf. hierboven). We zien dat het verschil in emissies dat te wijten is

aan deze parameter het verschil van alle andere parameters samen verdringt! Immers afhanke-

lijk van het feit of het rendement 60 % of 90 % bedraagt, is de variatie 167 (500 – 333) g. eq.

CO
2,
 terwijl de variatie voor een bepaald rendement, verbonden met het geheel van de andere

parameters, slechts 30 tot 50 g. eq. CO
2
 vertegenwoordigt.

VI.1.2. Methaanverl iezen in Rusland en Algeri je

Zoals gepreciseerd in hoofdstuk IV.2.1.3., 27 stellen de schattingen van de methaanverliezen in

de gasindustrie van Rusland een grote onzekerheid voor en ze worden bijgevolg in deze studie

gemodelleerd als een willekeurige distributievariabele van het type "normale log", variërend tus-

sen 1 en 3,6 % en een gemiddelde van 2 % (voor een afstand van 7 000 km).

Evenzo zijn er voor de methaanverliezen gedurende de extractie van Algerijns gas tot op heden

geen metingen uitgevoerd. De schattingen die gevonden worden in de literatuur baseren zich op

gemiddelde emissiefactoren en variëren tussen 0,8 en 6 % van de nettoproductie van gas (cf.

hoofdstuk V.2. p. 41).

De invloed van deze parameters op de globale resultaten wordt voorgesteld in de volgende gra-

fieken.

Figuur 18 stelt de evolutie voor van de resultaten voor 100 % LNG (met een transportafstand

van gemiddeld 15 000 km heen/terug) in functie van de variabele methaanverliezen gedurende

de extractie van gas.
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Figuur 18: invloed van de methaanverliezen tijdens de ontginning  op de resultaten van LNG

Alle andere zaken ongewijzigd gehouden
17

, stellen we vast dat:

– de productie van 1 kWh nuttige warmte met LNG vanaf 2,6 % verlies, meer broeikasgas-

sen uitstoot dan de filière stookolie over een gemiddelde van 100 jaar. Dit verschil wordt

heel betekenisvol (> 5 %) wanneer de verliezen bij de extractie hoger liggen dan 4 %. 

NB: in onze studie hebben wij een conservatieve hypothese gehanteerd door het schat-

ten van de methaanverliezen op 0,8 % van het geëxtraheerde gas op de site van

Hassi'r mel te schatten.

Figuur 19 stelt de evolutie voor van de resultaten voor 100 % aardgas (75 % van Rusland en

25 % uit de regio van de Kaspische Zee) in functie van het percentage methaanverliezen gedu-

rende het internationale transport (abscis).

Op deze grafiek stellen de blauwe punten het gas voor dat afkomstig is uit de regio van de

Kaspische Zee (gemiddelde afstand van 5 000 km) en de roze punten het gas dat afkomstig is

uit Rusland (gemiddelde afstand 7 000 km).

17

D.w.z. uitgaande van de basishypotheses voor de overige parameters (in het bijzonder het verlies van 2,0 % bij

het transport van Russisch gas).
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Figuur 19: evolutie van de impact op het broeikaseffect over 100 jaar in functie van de methaanverliezen

Alle andere zaken ongewijzigd gehouden
18

, stellen we vast dat het kantelpunt zich bevindt:

– op 2,4 % verlies voor een transportafstand van 5 000 km (typisch voor de regio van de

Kaspische Zee);

– op 1,5 % verlies voor een transportafstand van 7 000 km (typisch voor Rusland);

– op 1,7 % verlies voor de beschouwde marginale mix (75 % Rusland en 25 % Kaspische

Zee);

– de productie van 1 kWh nuttige warmte met aardgas boven deze hoofdwaarden (hierbo-

ven) stoot meer (minder) broeikasgassen uit dan de filière stookolie over een gemiddelde

van 100 jaar.

Rekening houdend met de marginale mix(75 % aardgas en 25 % GNL), wordt de evolutie van de

globale resultaten van de broeikasgasemissies over 100 jaar in Figuur 20 en Tabel 22 voorge-

steld in functie van de verschillende schattingen voor de methaanverliezen voor Russisch gas en

LNG.

18

D.w.z. bij behoud van de basishypotheses voor alle overige parameters (in het bijzonder het verlies van 0,8 % bij

de extractie van Algerijns gas).
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Figuur 20: evolutie van de resultaten volgens de geraamde methaanverliezen voor Rusland en Algerije

We stellen vast dat, zelfs indien we voor de methaanverliezen voor het Russische gas 1 % van

het getransporteerd gas nemen, de overgang van een stookolieketel naar een gasketel leidt tot

een daling van de GHG-emissies over 100 jaar van 4,6 %.

Het geheel van de resultaten in functie van de verschillende hypotheses wordt weergegeven in

Tabel 22. De verhouding gas/stookolie stelt de gemiddelde evolutie over 100 jaar voor van de

broeikasgasemissies (uitgedrukt in g. eq. CO
2
) in geval van een omschakeling van een stookolie-

ketel naar een gasketel.

We stellen vast dat deze verhouding tussen -4,6 % en +10,3 % varieert in functie van de hypo-

theses gehanteerd voor de methaanverliezen op het Russische netwerk en bij de gasextractie in

Algerije.

Tabel 22: evolutie van de GHG-emissies over 100 jaar bij overstap van stookolie naar gas in functie van de 

methaanverliezen bij de Russische en LNG-productieketens

Verliezen bij internationaal transport van aardgas

1% 2% 3%

Gas/Stookolie Gas/Stookolie Gas/Stookolie

Ve
rl

ie
ze

n 
bi

j 
on

tg
in

ni
ng

vo
or

 d
e 

fi
li

èr
e 

LN
G 0,8% -4,6% 0,2% 5%

3,5% -1% 2% 8%

6% 2% 5% 10%
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VI.2. MODELHYPOTHESES

VI.2.1. Reactie van de markt op een verhoogd 
gasverbruik

In de basiscase zijn we uitgegaan van volgende veronderstelling inzake de energiemix: het over-

schot aan gasconsumptie zal naar rato van 75 % door aardgas en naar rato van 25 % door LNG

verzekerd worden aan de hand van de volgende voorraadbronnen:

– Aardgas (AG): 75 % uit Rusland en 25 % uit de regio van de Kaspische Zee;

– Vloeibaar aardgas (LNG): 50 % Algerije en 50 % Midden-Oostenl

In de gevoeligheidsanalyse hebben wij de volgende hypothese voor de energiemix gebruikt (Mar-

ginale mix “A”):

– van 2005 tot 2010 werd de toename van het gasverbruik verzekerd voor 75 % door Noor-

wegen en voor 25 % door LNG (Algerije of Midden-Oosten);

– vanaf 2010 wordt de toename van het gasverbruik verzekerd voor 75 % door Rusland en

de regio van de Kaspische Zee en voor 25 % door LNG uit Algerije of uit het Midden-Oos-

ten 
19

 (cf. basiscase).

De figuur hieronder stelt de evolutie voor van de resultaten in functie van de hypotheses betref-

fende de marginale mix:

Figuur 21: evolutie van de resultaten in functie van de reactie van de markt op de stijging van het gasverbruik

De omschakeling van een stookolieketel naar een gasketel leidt tot een daling van 4,5 % van de

broeikasgasemissies over 100 jaar in het geval van de marginale Mix "A". 

19

In het bijzonder Oman of Qatar van waar in 2004 reeds gas naar België werd geëxporteerd.
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VI.2.2. Modellering van de ontdekking van nieuwe 
vindplaatsen in Noorwegen of Nederland

In de basiscase zijn we uitgegaan van volgende veronderstelling inzake de energiemix: het over-

schot aan gasconsumptie zal naar rato van 75 % door Rusland en de regio van de Kaspische

Zee en naar rato van 25 % door LNG verzekerd worden.

Binnen de gevoeligheidsanalyse hebben we de hypothese van de ontdekking van nieuwe bronnen

in Nederland en Noorwegen gemodelleerd met een invoer van aardgas in België voorzien tegen

2010 (men dient te rekenen op 3 jaar voorbereiding vooraleer met de ontginning van een nieuwe

gasbel kan worden gestart).

Omwille van het strategische belang wordt de invoer van LNG naar rato van 25 % gehandhaafd.

We zijn uitgegaan van de volgende energiemix voor aardgas:

• Van 2005 tot 2010
20

: het overschot aan gasconsumptie zal naar rato van 75 % door Rusland

en naar rato van 25 % door de regio van de Kaspische Zee verzekerd worden.

• Vanaf 2010: het overschot van de aardgasconsumptie wordt verzekerd door de ontdekking

van nieuwe gasbellen, met een aandeel dat varieert volgens de capaciteit van deze nieuwe

gasbellen.

Voor aardgas levert ons dit de volgende energiemix op
21

:

– Marginale mix "B": 25 % uit Nederland en 75 % uit Rusland + de Kaspische Zee;

– Marginale mix "C": 50 % uit Nederland en 50 % uit Rusland + de Kaspische Zee;

– Marginale mix "D": 75 % uit Nederland en 25 % uit Rusland + de Kaspische Zee;

– Marginale mix "E": 25 % uit Noorwegen en 75 % uit Rusland + de Kaspische Zee;

– Marginale mix "F": 50 % uit Noorwegen en 50 % uit Rusland + de Kaspische Zee;

– Marginale mix "G": 75 % uit Noorwegen en 25 % uit Rusland + de Kaspische Zee.

NB: de verdeling tussen Rusland en de regio van de Kaspische Zee volgt de hypothese

waarvan we in onze basiscase uitgegaan zijn (75 % - 25 %).

20

Vóór de invoer van gas afkomstig van nieuwe gasbellen.

21

Buiten de 25 % van LNG
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Figuur 22: evolutie van de resultaten in functie van de ontdekking van nieuwe gasbellen 

en hun productiecapaciteit (over 100 jaar)

Mochten de nieuw ontdekte gasbellen in Noorwegen of Nederland toelaten minstens 30 % van

de bijkomende invoer van aardgas in Europa te garanderen, dan brengt de omschakeling van

een gasketel naar een stookolieketel een aanzienlijke toename (van > 5%) met zich mee van de

uitstoot aan broeikasgassen over 100 jaar. Dit kantelpunt werd berekend door het marktaandeel

van nieuwe potentiële gasbronnen te laten variëren van 0 tot 100 %. Wij wijzen er ook op dat we

de marginale mix voor de stookoliebevoorradingen (50 % Rusland en 50 % Midden-Oosten) in

beschouwing genomen hebben zonder de ontdekking van nieuwe petroleumbronnen in de

Noordzee (die een mindere invloed heeft op de broeikasgasemissies) in ons model op te nemen.

Over 20 jaar bevindt het kantelpunt zich op ± 60 % van de bijkomende invoer van gas afkomstig

van Noorwegen of Nederland (om een verschil van > 5 % te hebben. De resultaten over 20 jaar

worden voorgesteld in Figuur 20.

Figuur 23: evolutie van de resultaten in functie van de ontdekking van nieuwe gasbellen 

en hun productiecapaciteit (over 20 jaar)
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VI.2.3. Evolutie van het aanbod van en de vraag naar 
stookolie

In de basiscase hebben we de marginale productie van de stookolie voor verwarming genomen

in geval van een sterke vraag naar stookolie voor verwarming tot 2025.

In de gevoeligheidsanalyse hebben we de hypothese van het stabiliseren van de vraag naar

stookolie voor verwarming vanaf 2010 in ons model opgenomen. De emissies en het energie-

verbruik voor de marginale productie van stookolie voor verwarming zijn gelijk aan de gemid-

delde huidige
22

 productie en worden opgenomen in Tabel 23. De resultaten worden voorgesteld

in Figuur 24: evolutie van de resultaten in functie van de evolutie van de Europese markt van

stookolie voor verwarming.

Tabel 23: energetisch rendement en atmosferische emissies (g/kWh geraffineerd product)

Bron: (1) [38 ; EUCAR, CONCAWE en JRC, 2003] en (2) [Interne gegevens van Total]

Figuur 24: evolutie van de resultaten in functie van de evolutie van de Europese markt 

van stookolie voor verwarming

22

Door het energieverbruik en de emissies verbonden aan het ontzwavelingsproces van de stookolie (< 50 ppm) in

aanmerking te nemen.

Brandstof Rendement CO2 CH4
CO2 - equivalent

[g/kWh]

Marginale productie van stookolie 
voor verwarming tot 2010(1) 92 % 23,40 0,0004 23,41

Marginale productie van stookolie 
voor verwarming vanaf 2015(2) 96 % 12,44 0,0004 12,45
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VII. Conclusies

Het doel van deze studie was het beantwoorden van de volgende vraag: "hoe groot is de uitstoot

van broeikasgassen en hoeveel bedraagt het verbruik van niet-hernieuwbare energiebronnen bij

het gebruik van huishoudelijke verbrandingsketels (zowel gas als stookolie) aangekocht in 2005

en met een levensduur van 20 jaar?” of, meer algemeen, "Moet men de gasverwarmingsketels

bevoordelen om de risico’s van klimaatwijzigingen als gevolg van het broeikaseffect en het ver-

bruik van niet-hernieuwbare bronnen te beperken?".

VII.1. SAMENVATTING METHODOLOGIE

VII.1.1. Keuze van de energiemix

Om op de gestelde vraag te antwoorden, moeten de globale milieu-impacts bekeken worden van

de beslissingen die genomen worden betreffende de keuze van een brandstof in het domein van

huishoudelijke verwarming. In het bijzonder zal elk beleid van bevoordeling van gas leiden tot:

– Een verhoging van de vraag naar aardgas, die dus door bijkomende bevoorradingsbronnen

zal moeten worden gecompenseerd;

– Een daling van de vraag naar stookolie, die zal leiden tot een aanpassing van de productie

(het verdwijnen van processen die tijdens de raffinage veel meer energie verbruiken).

Volgens talrijke waarnemers, waaronder de Europese Commissie, zal deze compensatie van

overconsumptie op Europees niveau gebeuren door een stijging van de import van aardgas uit

Rusland en de regio van de Kaspische Zee en van LNG
23

. De toekomstige bevoorradingsbronnen

voor stookolie situeren zich in het Midden-Oosten en in Rusland
24

. De daling in het verbruik zal

zich op die bronnen toespitsen. Deze daling zal tevens leiden tot gewijzigde verhoudingen tus-

sen de verschillende fracties die tijdens de raffinage worden geproduceerd. De gevolgen van

deze wijziging van het raffinageproces werden in kaart gebracht.

23

LNG behoudt een strategisch belang om het hoofd te kunnen bieden aan piekmomenten en om de bevoorradings-

zekerheid te kunnen garanderen.

24

Verschillend met aardgas is de variatie van de impacts in functie van de bevoorradingsbronnen zeer beperkt

aangezien de stappen "extractie + transport" slechts 4 % van het totaal van de impacts voorstellen.
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Als hypothese inzake de energetische mix hebben wij dus het volgende in aanmerking genomen:

• het overschot aan gasconsumptie zal naar rato van 75 % door aardgas en naar rato van 25 %

door LNG verzekerd worden aan de hand van de volgende voorraadbronnen:

– Aardgas (AG): 75 % uit Rusland en 25 % uit de regio van de Kaspische Zee

– Vloeibaar aardgas (LNG): 50 % uit Algerije en 50 % uit het Midden-Oosten

• Voor stookolie: 50 % uit het Midden-Oosten en 50 % uit Rusland.

VII.1.2. Uitstoot van broeikasgassen en energiebalans 
verbonden met de marginale productie van 
stookolie

De Europese vraag naar diesel en stookolie voor verwarming is betrekkelijk hoog en vergt de

invoering van meer energie-intensieve productiesystemen. Een daling van de productie zou het

mogelijk maken deze minder efficiënte systemen te laten voor wat ze zijn. Bij de benadering van

de “marginale productie” zijn we dus uitgegaan van de evolutie (de delta) van de uitstoot in een

raffinaderij die wordt geconfronteerd met een daling in het verbruik van stookolie voor verwar-

ming.

VII.1.3. In rekening brengen van de onzekerheid over de 
gegevens

De functionaliteit van het RangeLCA-werkinstrument laat toe om de belangrijke parameters te

identificeren die de resultaten het meest beïnvloeden en voor dewelke de onzekerheid op de

gegevens belangrijk is:

– Gasverliezen (methaan) bij de extractie en op het Russische transportnet;

– Gasverliezen (methaan) bij de extractie van Algerijns gas;

– Rendement van de ketels.

In deze studie hebben we rekening gehouden met deze onzekerheden door als waarde voor de

methaanemissies gedurende het Russische transport een variabele te nemen begrepen tussen 1

en 3,6 % van de geleverde hoeveelheid. Deze variabele neemt de vorm aan van een normale log,

met een gemiddelde waarde van 2 % (als de afstand 7 000 km is). Voor de methaanverliezen bij

de extractie van Algerijns gas bestaan er geen betrouwbare schattingen gebaseerd op metingen

in situ. We hebben een eenvoudige methode toegepast voor de schatting van de emissies (op

basis van de emissiecoëfficiënten van verschillende componenten) in samenwerking met de

exploitant. Gezien het verbeteringspotentieel voor de komende jaren, zijn we vertrokken van een

lage hypothese (0,8 % van het geëxtraheerde gas), hoewel andere bronnen gewag maken van

verliezen tot 6 % van geëxtraheerd gas (ExternE – Frankrijk).
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Betreffende het rendement van de ketels, hebben we een correctiefactor genomen voor de

theoretische nuttige rendementen, zodat het fenomeen van overdimensionering van de ketels in

de huishoudens in rekening wordt gebracht.

Rekening houdende met:

– de marktaandelen,

– de variatie van de nuttige theoretische rendementen in functie van de werkingsomstandig-

heden,

– de correctiefactor ten gevolge van de overdimensionering,

bekomen we de volgende nuttige gemiddelde rendementen:

– Gasketels: 76,83 %

– Stookolieketels: 76,70 %

Tabel 24: berekening van de gemiddelde rendementen van de ketels

VII.2. VERGELIJKING GAS – STOOKOLIE

Conclusie 1:

de overgang van een stookolieketel naar een gasketel in 2005 in België leidt niet tot een

daling van de uitstoot van broeikasgassen 
25

 (over 100 jaar)

Rekening houdend met de volledige levenscyclus van beide brandstoffen, vanaf de extractie tot

aan de verbranding in een ketel voor huishoudelijke verwarming, gekocht in 2005 en werkend

gedurende 20 jaar, is de gemiddelde hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer over de vol-

Martktaandeel 
in 2005

Minimum 
rendement volgens 
het KB 01/01/1998

Gemiddeld
rendement 
gemeten in 

laboratorium 
(%)

Correctie

Gemiddeld 
rendement in 

rekening 
gebracht (%)

Variatiebereik van 
de in rekening 

gebrachte 
rendementen (%)

Correctie-
factor in 

functie van 
belasting

Gemiddeld 
nominaal 

rendement 
bij deellast 

(%)Min Max

Traditionele 
gasketel HR+

40.6% 80 + 3 log Pn 87.8 2.5 85.27 81.9 88.6

0.86

76.83
Lage 
temperatuurketel 
op gas HR+

40.6% 87.5 + 1.5 log Pn 90.8 3.0 87.8 86.7 88.9

Condensatieketel 
op gas HR Top

18.7% 97 + log Pn 107.8 4.0 103.8 94.5 106.9

Traditionele 
stookolieketel

10.3% 80 + 3 log Pn 89.4 2.5 86.9 81.9 91.9

76.70
Optimaz 
stookolieketel

89.7%
87.5 + 1.5 log Pn 
+ verbrandings-

rendement = 93%
92.9 3.0 86.9 86.7 93.2

25

Uitgedrukt in g-equ. CO
2
.
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gende 100 jaar groter (+0,1 %) voor een gasketel dan voor een stookolieketel, op basis van het

model dat door de auteurs als meest pertinent wordt beschouwd.

Het is dus vandaag niet pertinent om politieke maatregelen te hanteren voor het bevoordelen

van gasketels op basis van de balans van de uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van

niet-hernieuwbare energiebronnen. 

Conclusie 2:

de uitstoot als gevolg van productieprocessen stroomopwaarts van de verbranding draagt,

wat gas betreft, aanzienlijk bij tot de balans van de broeikasgassen

In het geval van gas gebeurt ongeveer 2/3 van de uitstoot van broeikasgassen (69,2 %) tijdens

de verbranding in de ketel. Het overige gedeelte (30,8 %) is overwegend afkomstig van de ont-

ginning, het transport (verbruik van gasleidingen en methaantankers) en het vloeibaar

maken/verdampen van LNG.

In het geval van stookolie vindt een groter gedeelte van de uitstoot van broeikasgassen plaats

tijdens de verbranding in de ketel (85,8 %). Het overige deel (14,2 %) is overwegend afkomstig

van de raffinage (8,4 %) en van de ontginning (4,2 %).

De hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen stroomopwaarts van de ketel is relatief groter voor

de filière gas (30,8 %) dan voor de filière stookolie (14,2 %).

Conclusie 3:

de verdeling in de tijd van de impacts van broeikasgassen is voor stookolie stabiel, en voor

aardgas sterker geconcentreerd tijdens de eerste 45 jaar

In tegenstelling tot de gewone voorstelling van de resultaten van de gassen die bijdragen tot het

broeikaseffect, waar enkel het gemiddelde over 20 jaar, 100 jaar of 500 jaar wordt voorgesteld,

laat een voorstelling jaar per jaar toe om de effecten op korte, middellange en lange termijn van

elke brandstof op het broeikaseffect beter in te schatten. Op korte termijn heeft aardgas een

veel belangrijkere impact op het broeikaseffect (+30 %) dan stookolie; deze blijft hoog gedu-

rende 45 jaar en wordt dan minder (-11 % in 2105). Deze resultaten worden weergegeven in de

figuur hieronder.
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Figuur 25: broeikasgasemissies van gas- en stookolieketels gedurende 20 jaar werking

We kunnen dus vaststellen dat gedurende de volgende 45 jaar de hoeveelheid van die gassen

aanwezig in de atmosfeer hoger blijft voor een gasketel. Pas vanaf 2050 keert de situatie om.

De snellere neerwaartse trend van de gascurve dan voor stookolie wordt verklaard door het

grotere aandeel van methaanemissies
26

 (cf. Figuur 11 en Figuur 12).

VII.3. PRIORITEITEN VOOR HET VERMINDEREN 
VAN DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN

Conclusie 4:

het gebruik van hoogrendementsketels vertoont een aanzienlijk lagere uitstoot van

broeikasgassen, in tegenstelling tot gelijk welke verandering van brandstof

Dit werd aangetoond tijdens de gevoeligheidsanalyse van de uitstoot ten aanzien van het rende-

ment (p. 47). Enkele kerncijfers vullen de basis van deze analyse aan:

– Het marktaandeel van de traditionele ketels blijft hoog, terwijl het rendementsverschil met

HR+-ketels, condensatieketels of Optimaz-ketels 5 tot 20 % 
27

bedraagt.

– De juiste dimensionering, de installatie van tweetrapsbranders of modulerende branders,

of de installatie van ketels in cascadeschakeling, opdat zij aan een hoog vermogen zouden

kunnen werken (en het reële rendement zo dicht mogelijk houden bij het theoretische),

zouden het rendement kunnen verbeteren met 10 tot 30 %.

26

De verblijfsduur van methaan in de atmosfeer is veel korter dan die van CO2 (12 jaar).

27

Naargelang de installatie- en onderhoudsomstandigheden.
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– De overgang van een stookolieketel naar een gasketel leidt niet tot een daling van de uit-

stoot van broeikasgassen.

Deze beschouwingen tonen aan dat een verbetering van het rendement van ketels een oplossing

is met een veel groter potentieel dan de omschakeling op een andere brandstof. Hieraan dient

dus prioriteit te worden verleend.

VII.4. VERBETERINGSPISTES VAN DE KENNIS

Conclusie 5:

het rendement van de ketels en de emissies gedurende de verbranding zijn de

sleutelelementen met de grootste onzekerheid

Het rendement van de ketels varieert in functie van de intensiteit van hun gebruik, en van hun

installatie- en onderhoudsomstandigheden. Ze hebben een optimaal rendement bij een hoog ver-

mogen en hun rendement daalt sterk bij werking in ondercapaciteit (vaak starten bij koude).

Literatuurstudies modelleren meestal de broeikasgasemissies uitsluitend op basis van het nuttig

rendement dat berekend wordt in het laboratorium in standaardgebruiksomstandigheden (per-

manent regime van de ketel en gemiddelde temperatuur van het warm water gelijk aan 50 °C). 

Gezien het gebrek aan recente campagnes van in-situmetingen van rendementen, hebben wij in

deze studie rekening gehouden met reële rendementen op basis van analyses van rendements-

verliezen in functie van overdimensionering en variaties in het rendement te wijten aan in-situwer-

kingsomstandigheden.

Het zou hoe dan ook interessant zijn om deze gegevens te verfijnen, omdat ze een gevoelige

invloed hebben op de resultaten.

Conclusie 6:

er bestaat een grote onzekerheid betreffende sleutelgegevens: de methaanverliezen van de

Russische en Algerijnse gasindustrie

De analyse van de beschikbare gegevens in de literatuur en de systematische contacten met

auteurs van referentiewerken en onderzoekers hebben aangetoond dat er nog grote onzeker-

heid bestaat betreffende de schattingen van de methaanverliezen in Rusland en Algerije.

In Rusland slaan uitgevoerde studies of studies die aan de gang zijn enkel op een gedeelte van

de gasketen en de gepubliceerde resultaten werden niet door een onafhankelijke externe instan-

tie gecontroleerd. Er werd geen massabalans gepubliceerd.

Voor Algerije werd tot op heden nog geen enkele meetcampagne georganiseerd. De enige

beschikbare gegevens zijn afkomstig van schattingen gebaseerd op typische emissiefactoren

die niet altijd aangepast zijn aan de lokale realiteit. Tot op heden werd nog geen enkel monito-

ringprogramma van emissies in werking gesteld door de Algerijnse autoriteiten.

Het zou interessant zijn om op een volledige en onafhankelijke manier de broeikasgasemissies

te kunnen evalueren die te wijten zijn aan de gassector.
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Onderstaande figuur toont de evolutie van de resultaten volgens de methaanverliezen in Rusland

en Algerije (voor de basiscase en de twee andere extreme hypotheses).

Figuur 26: evolutie van de resultaten volgens de geraamde methaanverliezen voor Rusland en Algerije
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ALGEMENE OPMERKINGEN

1. De studie neemt een groot aantal elementen in beschouwing die een vergelijking van de

effecten op de broeikasgassen en het energieverbruik van stookolie en aardgas mogelijk

maken.  Ze draagt op nuttige wijze bij tot een meer volledige visie van het probleem.

2. Conclusie 1 is echter te sterk geformuleerd, gezien de onzekerheden op het vlak van de

gevoeligheidsanalyse. Deze conclusie zou als volgt kunnen worden geherformuleerd: “De

overgang van een stookolieketel naar een gasketel in 2005 in België leidt niet tot een daling

van de uitstoot van broeikasgassen over 100 jaar: deze overgang dreigt de uitstoot van

broeikasgassen over 100 jaar zelfs te doen toenemen met 5 %”.

Bovendien bestaat het gevaar dat een lezer geen aandacht besteedt aan het gedeelte “op

basis van de balans van de uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van niet-hernieuw-

bare energiebronnen” in de zin “Het is dus niet pertinent om politieke maatregelen te hante-

ren voor de bevoordeling van gasketels op basis van de balans van de uitstoot van broei-

kasgassen en het verbruik van niet-hernieuwbare energiebronnen” en besluit dat de optie

stookolie vast en zeker voor alle impactcategorieën te verkiezen is. De andere impactcate-

gorieën werden echter niet bestudeerd (o.a. de impact door stof, roet, PAK’S en zure gas-

sen uitgestoten door de filière stookolie) en daarom kan geen algemene conclusie voor de

gehele milieubalans worden getrokken. Conclusie 1 zou dus moeten worden genuanceerd

door “op basis van de balans van de uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van

niet-hernieuwbare energiebronnen” te vervangen door “op basis van de twee enige onde-

rzochte criteria: balans van de uitstoot van broeikasgassen en verbruik van niet-hernieuw-

bare energiebronnen”.

3. Er verschenen een aantal studies die gelijkaardige vragen dekken (of althans een gedeelte

van deze vragen). Zo verwijzen de auteurs bijvoorbeeld naar het rapport van de VITO (ref.

90), of naar de Zwitserse inspanningen om de levenscyclus te inventariseren. Een vergelij-

king van de resultaten van deze studie met de in de literatuur beschikbare resultaten en een

rechtvaardiging van de verschillen, zou de waarde en de geloofwaardigheid van dit rapport

verhogen.

BEREIK VAN DE STUDIE

4. Tabel 1 had gewoon kunnen worden vervangen door een eenvoudige tekstregel die de

verhouding HCV/LCV illustreert.
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KEUZE VAN DE IMPACTCATEGORIEËN

5.  “De overige broeikasgassen zoals CO en N
2
O werden in deze studie niet in aanmerking

genomen, gezien hun verwaarloosbaar aandeel in de toename van het broeikaseffect,…”

Zelfs wanneer dit redelijkerwijze kan worden aangenomen, betreft het bovenal een tekort 

aan inventarisgegevens die ertoe geleid heeft af te zien van het onderzoek van deze stof-

fen.

6. “De risico’s voor de gezondheid van de mens, in het bijzonder de uitstoot van giftige stoffen

(CO)”. Bij de stoffen die risico’s voor de gezondheid vormen, wordt enkel CO vermeld. Met

de typische uitstoot van de actuele ketels is CO verwaarloosbaar vergeleken met stof,

PAK’S, SO
2
 en O

3
 (als gevolg van NO

x
 en COV). Wij stellen voor om “uitstoot van giftige

stoffen (CO)” te vervangen door “uitstoot van stof, roet, SO
2
, NO

x
, COV …”

IN REKENING BRENGEN VAN DE MARGINALE 
ENERGIEMIX

7. Marginale mix voor petroleum:

Vraag: bestaat er een invloed van de oorsprong van petroleum op de emissie en het ener-

gieverbruik in de latere stappen (raffinage, verbranding,…)?
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GEGEVENS EN HYPOTHESES

A. Stookolie voor verwarming

A.1. Extractie van ruwe petroleum

Tabel 25: uitstoot van broeikasgas en energieverbruik bij de extractie van een kWh ruwe petroleum

Bron: [Model GEMIS 4.1]

Het is verrassend een zelfde energieverbruik (5,63 %) voor Primaire en Secundaire On-shore in

het Midden-Oosten vast te stellen.

A.2. Verbranding in de ketel

8. De emissiewaarden zijn reglementaire waarden. In principe moeten de reële waarden wor-

den gebruikt. Het zou tevens interessant zijn geweest om een idee te hebben van de presta-

tiedaling (energetisch, maar ook over de atmosferische uitstoot) als gevolg van veroudering

en een slecht onderhoud. 

B. Aardgas

B.1. B.1. Internationaal transport van aardgas

9. De zin “de intermediaire resultaten tonen aan dat deze verliezen aanzienlijk zijn gedaald tot

nog 2,0 %” lijkt te optimistisch. De zin zou moeten worden gerelativeerd: het is mogelijk

dat….

Oorsprong/Technologieën Energieverbruika

a. In % van de uitgaande petroleum.

CO2 [g/kWh] CH4
[g/kWh]

CO2 - equivalentb

[g/kWh]

b. Gedurende 100 jaar.

Midden-Oosten
Primaire On-shore

5,63 % 2,480 0,350 10,530

Midden-Oosten
Secundaire On-shore

5,63 % 2,480 0,018 2,894

Rusland
Primaire, secundaire en ter-
tiaire techniekenmix

5,30 % 8,597 0,238 14,071
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10. Tabel 13 Schatting van de methaanemissies van de verschillende segmenten van de gas-

sector in Rusland: de waarde “2 % van de productie” (INTAS,1996) heeft wellicht betrekking

op een enkel gasveld en niet op de volledige sector zoals aangegeven.

B.2. Verbranding in de ketel

11. De rechtvaardiging van de marktaandelen 2005 voorgesteld voor gas blijkt niet even duide-

lijk als voor stookolie, maar het gaat dan ook om een gevoelige parameter.

GEVOELIGHEIDSANALYSE

Onzekerheid van het rendement van de ketels

12. Zou het niet mogelijk zijn om de gasketels van de stookolieketels te onderscheiden? Het

regelmatige onderhoud met reiniging is voor stookolie veel belangrijker dan voor gas. De

roetneerslag is veel belangrijker en heeft ongetwijfeld een invloed op de warmteoverdracht.

13. De rendementen van gas- of stookoliebranders staan los van elkaar: het is mogelijk dat het

rendement van stookoliebranders gemiddeld genomen groter is dan aanvankelijk aangeno-

men, terwijl het rendement van gasbranders lager ligt (of omgekeerd). Dat dit duidelijk

wordt gesteld in figuur 18 “Invloed van het rendement van de ketels op het broeikaseffect

over 100 jaar” wekt de indruk van een wederzijdse afhankelijkheid. Het is dan ook wenselijk

om een figuur af te beelden die enkel deze verschillen aantoont (zie onderstaand fictief

voorbeeld)

14. De gevoeligheidsanalyse blijft beperkt tot de uitstoot van broeikasgas en behandelt de

andere impactcategorie, namelijk het verbruik van de energiebronnen, niet.

15. We ervaren een gebrek aan een globale meting van de onzekerheid (die alle onzekerheden

dekt) die zou kunnen worden vergeleken met het verschil van 5 % die in besluit 1 voorkomt.
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Methaanverliezen in Rusland en Algerije

16. De figuren 19 en 20 zijn moeilijk te begrijpen. De titel vermeldt enkel de CH
4
 van LNG terwijl

de labels in de grafische voorstelling het hebben over “Linear (stookolie)” en “Linear (LNG)”.

Geef in de titel aan dat het een vergelijking stookolie – LNG betreft. De keuze van de mar-

kers en kleuren maakt het moeilijk om de grafiek te lezen. Suggestie: maak gebruik van

kleinere + en o in het zwart op een transparante achtergrond (opdat duidelijk zou worden

dat het er twee zijn), en van zwarte lijnen met verschillende stippellijn.

CONCLUSIES

Prioriteiten voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen

17. Het is een uitstekend idee van de auteurs om het algemene belang te beklemtonen van het

rendement van de ketels met de zin “verbetering van het rendement van ketels is een oplos-

sing met een veel groter potentieel dan de omschakeling op een andere brandstof. Hieraan

dient dus prioriteit te worden verleend”. Maar de aanbeveling “de installatie van ketels in

cascadeschakeling” lijkt omwille van de grote schaalvoordelen een te dure oplossing,

behalve voor de grote installaties. Anderzijds kunnen de verkopers/installateurs van ketels

worden aangemoedigd om bij hun berekeningen een grotere nauwkeurigheid aan de dag te

leggen om overdimensionering te vermijden.
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X. Bijlage

Bijlage 1:
samenvattend verslag van het Peer Review-comité + 
antwoorden van RDC-Environment

Algemene opmerkingen

1. De studie neemt een groot aantal elementen in beschouwing die een vergelijking van de

effecten op de broeikasgassen en het energieverbruik van stookolie en aardgas mogelijk

maken. Ze draagt op nuttige wijze bij tot een meer volledige visie van het probleem.

2. Een aantal gegevens en figuren werden niet volledig uitgelegd of van referenties voorzien.

Deze vragen van het comité zitten in de bodytext van het rapport vervat en worden in de

bijlage geleverd. Het volledige systeem van de verwijzingen moet worden geharmoniseerd

en worden aangevuld. Deze bijkomende informatie verhoogt de transparantie van de studie.

Antwoord van RDC-Environment: het referentiesysteem werd in de eindversie aangevuld en

geharmoniseerd.

3. Het rapport laat niet toe om de resultaten te herberekenen. Verder wordt slechts ten dele

aangetoond hoe de auteurs hun berekeningen hebben uitgevoerd. Dit beperkt de controle-

mogelijkheid en de wetenschappelijke waarde van het rapport.

Antwoord van RDC-Environment: de details van de berekeningen werden in de eindversie

toegevoegd voor de emissie van het transport van ruwe petroleum en voor het gemiddelde

rendement van gasketels en stookolieketels. De andere gegevens worden rechtstreeks in

de databases of in de literatuur verstrekt.

4. Het rapport zou baat hebben bij een gestructureerd algemeen beeld van de kwaliteit van de

gegevens (geografisch/in de tijd/technisch) en bij een kritische beoordeling van de

gebruikte gegevens.

Gewoon al een meer volledige informatie over de gebruikte gegevensbronnen en over de

geselecteerde gegevens zou een stap in de goede richting betekenen.

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking werd opgeheven door de harmonisering

van het referentiesysteem.
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5. Er verschenen een aantal studies die gelijkaardige vragen dekken (of althans een gedeelte

van deze vragen). Zo verwijzen de auteurs bijvoorbeeld naar het rapport van de VITO (ref.

90), of naar de Zwitserse inspanningen om de levenscyclus te inventariseren. Een vergelij-

king van de resultaten van deze studie met de in de literatuur beschikbare resultaten en een

rechtvaardiging van de verschillen, zou de waarde en de geloofwaardigheid van dit rapport

verhogen.

Antwoord van RDC-Environment: de studie van de VITO (“Broeikasgasemissies, verzurende

emissies en energiegebruik voor levering van energiedragers vanaf de ontginning tot aan de

eindgebruiker”, voor Electrabel en SPE, september 1998) waarin gas en stookolie als

brandstoffen voor de elektrische productie worden vergeleken, levert resultaten op die glo-

baal genomen gunstiger zijn voor gas.  De voornaamste verschillen zijn:

– De referentiejaren: de VITO-studie gebruikt gegevens van 1995, de RDC-studie maakt

vaak gebruik van meer recente gegevens

– De marginale benadering:

• Voor de bevoorradingsbronnen voor gas en stookolie: baseert de VITO-studie zich op

de bevoorrading van 1995 (keuze van een brandstof te gebruiken op korte termijn, met

de impliciete hypothese dat de Europese gasproductie nog kan worden gemoduleerd),

terwijl de RDC-studie betrekking heeft op de impact van emissie tijdens de volgende 20

jaar (2005-2025) bij verandering van brandstof;

• Voor de productie in de raffinaderij: gebruikt de VITO-studie een allocatie op basis van

de massa terwijl de RDC-studie rekening houdt met de sterke vraag naar productie van

de stookoliefractie (wat hogere emissies veronderstelt);

• De rendementsverschillen: de VITO-studie bevat geen rendementsverschillen, terwijl de

RDC-studie de rendementen van de verbranding in de ketel in aanmerking neemt die

overeenstemmen met de verkoop van ketels in 2005.

6. Glossarium (of veeleer acroniemenlijst) is niet voltooid: LCV, HCV, STG?

Antwoord van RDC-Environment: het glossarium werd in de eindversie aangepast.

Doelstellingen van de studie

7. In België verbruiken de huishoudens ongeveer 25 % van de totale gebruikte energie en het

grootste deel hiervan (50 %) wordt gebruikt voor de verwarming van de huizen. Gemiddeld

gezien, beschouwt men dat de huishoudelijke verwarming verantwoordelijk is voor 15 % van

de Belgische uitstoot van broeikasgassen. Wij berekenen 12,5 %!

Antwoord van RDC-Environment: de gegevens werden aangepast in de bijgevoegde versie

op basis van de: "nationale inventaris van de uitstoot van broeikasgassen in België (gege-

vens 2002)".

8. Volgende zin lijkt ons niet correct aangezien niet alle pertinente milieu-impacts in de studie

werden onderzocht. Verderop treft u een toelichting van deze opmerking aan. Het doel van
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deze studie bestaat erin een antwoord op de volgende vragen te formuleren: “welke zijn de

milieu-impacts van een huishoudelijke verbrandingsketel met gas of met stookolie, aan-

gekocht in 2005 en met een levensduur van 20 jaar?". De meer algemene vraag luidt: "moet

men de gasverwarmingsketels bevoordelen omwille van milieuredenen?"

Antwoord van RDC-Environment: deze algemene opmerking lijkt ons pertinent. In de eerste

plaats wilde men de impact evalueren van de huishoudelijke verwarmingsketels met gas en

met stookolie ten opzichte van de problematiek van de broeikasgassen. Ook de grondige

studie van de gegevens concentreerde zich op de uitstoot van CO
2
, CH

4
 en op het energie-

verbruik. Door de aanzienlijke bijkomende werklast die een dergelijke gedetailleerde analyse

voor de overige emissietypes zou vergen, stellen wij voor de reikwijdte van deze studie te

beperken tot de balans van de uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van natuurlijke

niet-hernieuwbare bronnen tijdens de volledige levenscyclus van aardgas en stookolie. Deze

precisering van de doelstellingen en van de reikwijdte werd in de eindversie doorgevoerd.

9. Zowel het doel van de studie als het doelpubliek ervan, zoals gevraagd door ISO 14040,

zouden moeten worden beschreven.

Antwoord van RDC-Environment: aan het eindrapport werd een hoofdstuk I.2.: "Doelpubliek"

toegevoegd.

10. In het geval van een vergelijkende analyse die onder het publiek wordt verspreid, wordt

gevraagd om een externe Peer Review uit te voeren: dat is wel degelijk gebeurd. Er kan ook

een betrokkenheid van de belanghebbende partijen (in het bijzonder de gassector) worden

overwogen. Dit is echter geen verplichting. Dit doet de geloofwaardigheid van de studie

enkel toenemen.

Antwoord van RDC-Environment: dit wordt in het huidige stadium niet beoogd. De studie zal

echter wel openbaar worden gemaakt via contacten met de belanghebbende partijen en de

pers, waarbij iedereen de kans krijgt om te reageren.

Definitie van de functionele eenheid

11. Bepaalde lezers menen dat het gebruik van “MJ” in plaats van “kWh” meer opportuun zou

zijn.

Antwoord van RDC-Environment: zelfs al is het niet de eenheid die in het internationale sys-

teem gehanteerd wordt, toch blijft “kWh” de courant gebruikte eenheid in dit type studie.

Bereik van de studie

12. Een belangrijke opmerking heeft betrekking op de keuze van stookolie met een zwavelge-

halte < 50 ppm als een van deze twee brandstoffen. Momenteel ligt het zwavelgehalte van

de meeste stookolie die in België voor verwarming wordt geleverd lager dan 2 000 ppm.
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De “gasolie extra”-stookolie met 50 ppm is normaal gezien verkrijgbaar sinds november

2002. Uit een paar telefonische navragen bleek dat dit type stookolie beperkt verkrijgbaar

is. Bovendien werkt het prijsverschil klaarblijkelijk ontradend. Tegen 2008 zal het zwavelge-

halte van stookolie voor verwarming worden beperkt tot 1 000 ppm. (zie hierna, Informa-

zout, Persdossier, februari 2003: Tegen 2008 zal het hiervoor genoemde percentage nog

worden gehalveerd tot maximum 0,1 %. Sommige landen (waaronder België) brengen al een

gasolie extra (zwavelgehalte van 0,005 %, equivalent van diesel voor voertuigen) op de

markt.).

Enkel stookolie met een zwavelgehalte van 50 ppm in aanmerking nemen, lijkt een duidelijke

onderschatting te zijn van de realiteit. Er dient een geargumenteerde raming te worden

gemaakt van het verwachte gemiddelde zwavelgehalte van de brandstoffen en van de te

verwachten marktaandelen van de twee (en soms drie) types stookolie (2 000, 1 000 en

50 ppm). Bij ontstentenis daarvan moet deze hypothese de doelstellingen en de reikwijdte

van de studie beter naar voor brengen. Ze zou tevens in de gevoeligheidsanalyse moeten

worden getest.

Antwoord van RDC-Environment: vermits de doelstellingen en reikwijdte van de studie wer-

den toegespitst op de problematiek van de broeikasgassen en het verbruik van niet-her-

nieuwbare natuurlijke bronnen (zie antwoord op vraag 8), vormt het zwavelgehalte niet lan-

ger een pertinent element van deze studie.

Merk op dat we de gegevens (voor de broeikasgassen en het energieverbruik) hebben

gebruikt die overeenstemmen met de marginale productie van diesel met een laag zwavel-

gehalte (< 10 ppm). Contacten met dhr. Babusiaux, van het Institut Français du Pétrole, en

met de heer Larivé van CONCAWE hebben bevestigd dat het verschil tussen de marginale

productie van diesel (< 10 ppm) en stookolie klaarblijkelijk heel klein is en dat de gebruikte

gegevens kunnen worden beschouwd als een bovengrens van de uitstoot van een typische

raffinaderij in Europa voor de marginale productie van stookolie voor verwarming met een

zwavelgehalte < dan 50 ppm.

13. “Traditionele ketel: nuttig rendement tussen 80 en 85 %”  Deze rendementen worden vers-

trekt ten opzichte van de HCV. Dat zou expliciet moeten worden vermeld, aangezien de sec-

tor doorgaans het LCV gebruikt. Men moet er zich overigens van vergewissen dat bij de

emissieberekeningen (CO
2
,…) er wel degelijk rekening werd gehouden met dezelfde waar-

den van de calorische vermogens.

Antwoord van RDC-Environment: de nuttige gegevens worden verstrekt ten opzichte van het

LCV. Het lijkt ons inderdaad interessant om de overeenstemming te geven ten opzichte van

het HCV. In de eindversie werd een vergelijkende tabel toegevoegd.

14. Condensatieketel (HR TOP): nuttig rendement tussen 92 en 100 %. Een rendement van

100% is schokkend. Het zou wenselijk zijn om 99 % als maximum te hanteren.

Antwoord van RDC-Environment: ten opzichte van het LCV is een rendement van 100 % (en

meer) gerechtvaardigd.
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15. Condensatieketel: nuttig rendement tussen 92 en 100 % met de opmerking (2) de conden-

satieketels met stookolie werden in deze studie niet in aanmerking genomen aangezien het

verwachte marktaandeel van de verkoop in 2005 heel laag is. Vermijd om dit derde type

ketel in de lijst van de twee ketels op te nemen.

Antwoord van RDC-Environment: deze wijziging werd in het eindrapport aangebracht.

16. De milieu-impacts veroorzaakt door de productie en de verwijdering van de productie- of

transportuitrusting worden niet in aanmerking genomen. De analyse van de literatuur toont

aan dat deze verwaarloosbaar zijn (< 0,5 % van de impacts voor de categorie "IPCC Green-

house Effect (100 jaar)"). Er dient informatie te worden verstrekt bij de overige impacts, of

bij gebrek daaraan, een waardering.

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking wordt overbodig gezien de verandering

van het bereik van de studie (zie antwoord op vraag 8 over de precisering van de doelstel-

lingen en het bereik van de studie).

Keuze van de impactcategorieën

17. De redenen waarom de vermelde impactcategorieën werden gekozen, moeten worden

gedocumenteerd. Bovenal moeten de redenen waarom andere categorieën niet werden

geselecteerd stevig worden onderbouwd. De uitstoot in de lucht van roet, stof, vluchtige

organische bestanddelen, PAK’s, zware metalen die apriori niet verwaarloosbaar zijn, vallen

buiten de categorieën die door de studie in aanmerking genomen werden. Ook de proble-

men die verband houden met de bodemverontreiniging en de verontreiniging van water door

koolwaterstoffen werden door de studie niet in aanmerking genomen.

Een lezer wijst op het gevaar (en de milieu-impacts) van een vloedgolf in de Noordzee die

schade aan de gasontginningsinstallatie zou toebrengen. Op minder marginale wijze komen

de impacts van ongevallen met het transport van petroleum over zee en het schoonspoelen

van tanks op zee in de analyse niet aan bod. Het is inderdaad zo dat de ongevallen niet

voorkomen in de evaluaties door LCA. Blijft het schoonspoelen van de tanks.

Antwoord van RDC-Environment: in het eindrapport hebben we aangegeven dat de

milieu-impacts van gas en stookolie als brandstof voor verwarming zich niet beperken tot

de twee onderzochte impactcategorieën en dat een bijkomende studie nodig zou zijn om de

balans van de hiervoor aangehaalde emissies te evalueren.

18. De impactindicator voor de categorie “Verbruik van de energiebronnen” is te eenvoudig.

Deze indicator geeft geen echte impact zoals gevraagd. Er dient een evaluatiemethode te

worden toegepast zoals de methode die de extractiepercentages in verband brengt met de

reserves.

Antwoord van RDC-Environment: in de eindversie werd het verbruik van de energiebronnen

toegepast op de percentages van de extractie van de reserves.
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Allocatiemethode voor de raffinage

19. De waarde van 4 % van de “broeikaseffect”-impact van de raffinage lijkt bijzonder laag.

Immers, hoewel het energieverbruik van de raffinaderijen afhankelijk van hun complexiteit

bijzonder variabel is, bedraagt dat van de moderne raffinaderijen om en bij de 10 % van de

inkomende hoeveelheid. Volgens “L’industrie du raffinage et le devenir des fiouls lourds, Ine-

ris, janvier 2004”: volgens Édouard Freund, algemeen directeur van het Institut français du

pétrole, zou de invoering van diepgaande-conversie-eenheden de autoconsumptie van de

raffinaderijen in Europa met 30 % tot 50 % kunnen doen toenemen. De gemiddelde autocon-

sumptie van de Europese raffinaderijen schommelt momenteel tussen de 7 % en 9 %: om

bijvoorbeeld de ruwe olie in petrochemische producten om te zetten, dient men gemiddeld

8 % ruwe olie te verbruiken. De invoering van de diepgaande conversie zou de gemiddelde

autoconsumptie kunnen opdrijven tot 8 % à 11 %, zelfs tot 12 %.

Antwoord van RDC-Environment: in de eindversie hebben we de emissie van de "marginale

productie" van stookolie voor verwarming in aanmerking genomen, m.a.w. de evolutie (de

delta) van de uitstoot van een raffinaderij bij een dalend verbruik van stookolie voor verwar-

ming en bij de stopzetting van meer energieverslindende productiesystemen die werden

ontwikkeld om tegemoet te komen aan de sterke vraag naar stookolie en diesel. Uitgaande

van de "marginale productie van stookolie", bedraagt het gemiddelde energetische rende-

ment van een raffinaderij 92 %.

RANGELCA-benadering

20. Hoewel de benadering interessant lijkt, merken we het gebruik ervan in de eindresultaten

niet. We hadden graag informatie over de spreiding van de resultaten gezien.

Antwoord van RDC-Environment: de functionaliteiten van de RangeLCA-software laten toe

om de twee mogelijke bronnen van onzekerheid rechtstreeks te behandelen:

– Onzekerheid verbonden aan de variatie van de situaties waarmee men kan worden gecon-

fronteerd;

– Onzekerheid over de gegevens.

In de praktijk neemt de software het geheel van waarden in aanmerking die tussen de twee

gekende uiterste waarden liggen door aan iedere waarde een waarschijnlijkheidsgraad toe

te kennen. Het klassement van de resultaten volgens de sleutelparameters maakt het

mogelijk om de gevoeligheid van de conclusies aan te duiden ten opzichte van iedere para-

meter.

De voornaamste parameters die de resultaten beïnvloeden, zijn:

• Op het niveau van de gegevens

Rendement van de gas- en stookolieketels
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Methaanverliezen tijdens de extractie en het transport van Russisch gas

Methaanverliezen tijdens de extractie van Algerijns gas

• Op het niveau van de modelvorming

Reactie van de markt op een verhoogd gasverbruik

Ontdekking en ontginning van nieuwe gasvelden in Noorwegen en Nederland

21. In welke mate werden de klassieke hypotheses toegepast? Ze worden niet altijd toegelicht in

de tekst. Gebeurt de keuze steeds in dezelfde zin? Bijvoorbeeld de keuze van de hoeveel-

heid gas die in Zeebrugge wordt verstoven. De vrees bestaat dat dit zou kunnen leiden tot

systematische fouten in de resultaten.

Antwoord van RDC-Environment: onder "klassieke hypothese" begrijpen wij het feit om de

grootst mogelijke impact te behouden door een ruim variatiebereik in aanmerking te nemen

voor de parameters met een grote onzekerheid. Het doel bestaat erin dit variatiebereik voor

de sleutelparameters maximaal te beperken dankzij de contacten met de auteurs van de

publicaties of met de confrontatie van de verschillende bronnen.

Resultaten op het broeikaseffect

22. Terwijl de voorstelling van de resultaten per jaar interessant is, leiden verscheidene lezers

van het peer review-panel er verschillende conclusies uit af. De resultaten die in de conclu-

sie van de studie worden aangetoond, vertonen immers een groter effect voor de komende

jaren (20-30 jaar) ten opzichte van het effect op honderd jaar dat doorgaans binnen de LCA

wordt gekozen. Dit is des te meer uitgesproken naarmate het aandeel van de uitstoot van

CH
4
 van een scenario groter is ten opzichte van de uitstoot van CO

2
. De auteurs beklemto-

nen de informatie betreffende de gevolgen op korte termijn van de opwarming van het kli-

maat. Deze informatie zou dan ook zorgvuldig van argumenten en van het vereiste referen-

tiemateriaal moeten worden voorzien. Wij zijn de mening toegedaan dat het niet is omdat de

effecten al gevoelig zijn, dat de effecten op lange termijn onschuldig zouden worden. We

delen evenmin het optimisme van de auteurs over de oplossingen die de komende 100 jaar

zullen worden aangebracht. Het lijkt ons immers eenvoudiger om zich aan te passen aan de

uitstoot van CH
4
 waarvan de levensduur in de atmosfeer enkele jaren bedraagt en waarvan

het effect relatief snel verdwijnt na de stopzetting van de emissie dan aan gas met een

langere levensduur. Een van de lezers stelt bovendien voor om de resultaten op lange ter-

mijn (500 jaar) voor te stellen, om een volledig beeld te krijgen.

Antwoord van RDC-Environment: er blijven inderdaad nog heel wat vragen over het belang

van de effecten op korte termijn van de broeikasgassen op de klimaatwijzigingen. Bepaalde

publicaties en auteurs (OMS, James Hansen, E. Nisbet) beklemtonen het belang van de

effecten op korte termijn en de belangrijke rol van CH
4
. Aangezien dit onderwerp het

voorwerp vormt van talrijke discussies binnen de wetenschappelijke gemeenschap, stellen

wij voor om ons in de eindversie te beperken tot een voorstelling van de resultaten per jaar

en tot een differentiatie van CH
4
 en CO

2
 zonder over te gaan tot een al te ver doorgedreven

interpretatie.
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In rekening brengen van de marginale energiemix

23. Ten aanzien van de functionele eenheid: "de productie van 1 kWh nuttige warmte door huis-

houdelijke verwarmingsketels, zowel werkend op gas als op stookolie en geïnstalleerd in

België in 2005", lijkt de keuze van deze “marginale mix” ons slechts heel gedeeltelijk

gerechtvaardigd. Een ketel die in 2005 in België werd geïnstalleerd zal wellicht een bes-

taande ketel vervangen en zal dus veeleer gebruikmaken van de “gemiddelde Belgische

mix”. Er werd geen enkele informatie verstrekt over de huidige verdeling van de markt van

de ketels (nieuwe woning of vervanging).

Antwoord van RDC-Environment: het gebruik van de "marginale mix" in plaats van "de Belgis-

che gemiddelde mix” is gerechtvaardigd doordat de studie een antwoord op de volgende

vraag probeert te formuleren: "dienen de gasketels te worden bevoordeeld om de risico’s

van klimaatwijzigingen als gevolg van het broeikaseffect te beperken?". De processen die in

de studie werden gebruikt, moeten dus de impact weergeven van de beslissingen genomen

op het vlak van de keuze van de brandstof als energiebron voor huishoudelijke verwarming.

De voor gas en petroleum gebruikte energiemix moet dus overeenstemmen met de bijko-

mende bevoorradingsbronnen die nodig zijn om het overschot aan consumptie te absorbe-

ren, als gevolg van de evolutie van de Europese markt en de beschikbare reserves, en dat

tijdens de gebruiksperiode van de nieuwe ketels. Dus zelfs wanneer een bijkomende gaske-

tel in de praktijk gas afkomstig van de huidige bronnen zou gebruiken, zou het verbruik van

deze ketel ipso facto leiden tot een verhoging van het gebruik voor het volledige park dat

volledig zou worden bevoorraad door andere bronnen (Rusland en Algerije + Midden-Oos-

ten). De impact van de vervanging van een ketel zou dus wel degelijk overeenstemmen met

de bronnen die de stijging van de vraag compenseren, vanwaar het logische gebruik van de

“marginale mix”.

24. Marginale mix voor aardgas: de discussie over de toekomstige bevoorradingen blijft erg

kwalitatief. Daarom zijn de aangenomen waarden (25 % en 75 %) uiterst onzeker. Een bijko-

mende opmerking over de gevoeligheid van dit criterium zou het probleem oplossen.

Antwoord van RDC-Environment: deze waarden steunen op de volgende redenering. Op

Europees niveau zal iedere toename in het gasverbruik door Rusland worden opgevangen.

De marginale mix zal dus 100 % Russisch zijn. Deze hypothese gebaseerd op het Groen-

boek van de Europese Commissie werd onlangs bevestigd door het Federaal Planbureau in

het verslag “Energievooruitzichten voor België tegen 2030" en door Distrigaz tijdens het

colloquium in het teken van de energieperspectieven op lange termijn voor België. We heb-

ben echter 25 % ingevoerd Algerijns gas aangehouden omwille van het strategische belang

van LNG voor België (bron: CREG).

Gezien het belang van de verwachtingen op het vlak van de evolutie van de bevoorradings-

bronnen, hebben we in de gevoeligheidsanalyse al voorgesteld om in aanmerking te nemen

dat Noorwegen de toename van het verbruik tot in 2010 zou kunnen opvangen. We hebben

deze gevoeligheidsanalyse aangepast door de hypothetische ontdekking van nieuwe gasvel-
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den in Noorwegen of Nederland in ons model op te nemen. Daartoe stellen we voor om de

25 % LNG te behouden (omwille van zijn strategische belang) en uit te gaan van de volgende

energiemix voor aardgas:

– Van 2005 tot 2010: het overschot aan gasconsumptie wordt a rato van 100 % door Rus-

land verzekerd (zie prognose van het Groenboek)

– Vanaf 2010: het overschot aan aardgasconsumptie wordt gedekt door nieuwe gasvoorra-

den, met een aandeel dat varieert volgens de capaciteit van de nieuwe gasvoorraden. 

Voor aardgas levert ons dit de volgende energetische mix op:

• 25 % uit Nederland of Noorwegen en 75 % uit Rusland

• 50 % uit Nederland of Noorwegen en 50 % uit Rusland

• 75 % uit Nederland of Noorwegen en 25 % uit Rusland

25. Marginale mix voor petroleum:

– 50 % afkomstig van het Midden-Oosten

– 50 % afkomstig uit Rusland

Deze vereenvoudigde hypothese, gebaseerd op het Groenboek van de Europese Commis-

sie is aanvaardbaar aangezien de variabiliteit van de impacts in functie van de voorraden

zeer beperkt is
28

. De resultaten tonen inderdaad aan dat de bijdrage tot de fases “ontgin-

ning + internationaal transport” van de orde van 4 % van het totaal van de impacts

bedraagt.

Vraag: bestaat er een invloed van de oorsprong van petroleum op de emissie en het ener-

gieverbruik in de latere stappen (raffinage, verbranding,…)?

Antwoord van RDC-Environment: het was niet mogelijk om dit punt diepgaander te bestude-

ren.

Procesbomen

26. Deze schema’s zijn niet voldoende duidelijk om bruikbaar te zijn. Er blijken fouten in de waar-

den te zijn geslopen. We begrijpen niet altijd of de opgegeven waarden rendementen zijn,

aandelen van stromen, …

Antwoord van RDC-Environment: de procesbomen werden in de eindversie verduidelijkt.

28

Afgezien van de petroleum afkomstig van de Noordzee die minder impacts zou meebrengen, maar waarvan de

reserves niet volstaan om een bevoorrading op lange termijn te verzekeren.
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Gegevens en hypotheses

A. Stookolie voor verwarming

27. Verdeling van de extractietechnieken volgens land van oorsprong. De database (ETH 96) is

relatief oud voor een situatie (die evolueert) en die voor 2005 wordt gesimuleerd. Er bes-

taan echter ook de Ecoinvent-gegevens. Dit is ook een gelegenheid om aan te duiden dat

de steeds moeilijkere ontginning van de gasbellen niet werd beklemtoond.

Antwoord van RDC-Environment: inderdaad. Niettemin is de database Ecoinvent een initia-

tief dat door ETH wordt ondersteund en dat grotendeels de gegevens van ETH 96 over-

neemt.

28. Tabel 3. We krijgen hier een energieverbruik in %. Dit staat waarschijnlijk in verhouding tot

de hoeveelheid petroleum die uit het systeem wordt gehaald? We begrijpen de omzetting in

CO
2
 niet goed.  Waarvoor staan deze CO

2
-waarden?  Zelfs vertrekkende van GEMIS kunnen

we deze waarden niet terugvinden.

Antwoord van RDC-Environment: dit energieverbruik verhoudt zich inderdaad tot de hoeveel-

heid petroleum die uit het systeem verdwijnt. De CO
2
-uitstoot werd ontleend aan het

GEMIS-model. Voor de berekeningen werd uitgegaan van de laatste versie van GEMIS

(GEMIS 4.1).

29. We hadden het aspect willen waarderen als gevolg van fakkelverliezen tijdens de extractie

van petroleum. Het blijkt dat een evaluatie van de uitstoot van zwavel- en stikstofoxide, van

VOC en roet zou moeten worden geleverd.

Antwoord van RDC-Environment: de emissies verbonden met de fakkelverliezen van geasso-

cieerde gassen en de rechtstreekse methaanverliezen (a rato van 2kg/ton geëxtraheerde

ruwe petroleum) worden in de database GEMIS 4.1 in aanmerking genomen. Wat de andere

SO
2
-, NO

X
-, VOC-emissies betreft,… deze worden niet in aanmerking genomen omwille van

het antwoord op vraag 8.

30. Transport van ruwe petroleum: we hadden de impact willen evalueren op de uitstoot van SO
2

van de zware brandstoffen die door de petroleumtankers worden gebruikt.

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking wordt overbodig gezien de verandering

van het bereik van de studie (zie antwoord op vraag 8 over de precisering van de doelstel-

lingen en het bereik van de studie).
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31. Volgende paragraaf zou moeten worden toegelicht: gedurende het transport per schip kun-

nen we een gemiddeld verlies in zee aannemen van 0,08 % van de getransporteerde ruwe

petroleum. Voor het transport via pijpleiding, veronderstellen we de volgende verliezen:

– Noordzee: 0,00023 % van de getransporteerde ruwe petroleum

– Rusland: 0,0154 % van de getransporteerde ruwe petroleum

Aan deze verliezen dient men nog de verliezen toe te voegen door verdamping gedurende

het laden, de opslag en het lossen. Deze verliezen stellen gemiddeld 0,0018 % van de

getransporteerde ruwe petroleum voor en bevatten 9 % methaan. [78, ETH, 1996]. Wat

betekenen deze verliezen op zee van de petroleumtankers? Uitstoot in de lucht, verdam-

ping, verlies van gas door het stabiliseren van de petroleum? Waarom de emissies van SO
2
,

NO
x
, VOC niet vermelden?

Antwoord van RDC-Environment: de balans van de SO
2
-, NO

X
- en VOC-uitstoot maakt niet

langer deel uit van de reikwijdte van de studie. Zie antwoord op vraag 8 over de precisering

van de doelstellingen en de reikwijdte van de studie.

32. We veronderstellen dat deze gegevens niet de impacts omvatten als gevolg van occasio-

nele ongevallen (olievlekken) of herhaalde ongevallen (reinigen van de tanks op zee)?

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking wordt overbodig gezien de verandering

van het bereik van de studie (zie antwoord op vraag 8 over de precisering van de doelstel-

lingen en het bereik van de studie).

33. Tabel 4: wat is de manier om de gebruikte elektriciteit om te zetten in uitstoot van polluen-

ten?

Antwoord van RDC-Environment: de berekening van de uitstoot verbonden met de trans-

portfases van ruwe petroleum werd in het eindrapport gedetailleerd.

A.1. Raffinage

34. We hadden graag een idee gekregen van de wijze waarop het energieverbruik en de emis-

sies verbonden aan het proces van ontzwaveling van stookolie (< 50 ppm) in rekening wer-

den gebracht.

Antwoord van RDC-Environment: de gebruikte emissiegegevens voor de marginale produc-

tie van stookolie houden rekening met het ontzwavelingsproces van stookolie (< 50 ppm)

(zie antwoord op vraag 19).

35. Wat bijkomende uitleg bij de gekozen massafactoren en de wijze waarop die in de bereke-

ning moeten worden gebruikt, zou de transparantie van het rapport ten goede komen (zie

tabel 6).
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Antwoord van RDC-Environment: in de eindversie gebeurt de allocatie van de uitstoot niet

langer op basis van de massa’s, maar op basis van het model van CONCAWE dat de uitstoot

van de marginale dieselproductie berekende (< 10 ppm). Contacten met dhr. Babusiaux van

het Institut Français du Pétrole en met dhr. Larivé van CONCAWE hebben bevestigd dat het

verschil tussen de marginale productie van diesel en van stookolie waarschijnlijk bijzonder

miniem is en dat de gegevens kunnen worden beschouwd als een bovengrens.

36. We hebben al eerder onze verbazing geuit over het rendement van de raffinaderij van 96 %

(zie punt 19).

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking vervalt door het antwoord verstrekt op

vraag 19.

A.2. Verbranding in de ketel

37. We zouden een rechtvaardiging wensen van de marktaandelen voorgesteld voor 2005.

Antwoord van RDC-Environment: de marktaandelen 2005 zijn gebaseerd op de verkoopsve-

rwachtingen verstrekt door Informazout en Figaz.

38. Er zou moeten worden verduidelijkt dat het hier gaat om verwachte normen voor centrale

verwarmingsketels uitgerust met fuelbranders met aangeblazen lucht en een nominaal calo-

risch vermogen van minder dan of gelijk aan 70 kW.

Antwoord van RDC-Environment: deze precisering werd in het eindrapport aangebracht.

39. De emissiewaarden zijn reglementaire waarden. In principe moeten de reële waarden wor-

den gebruikt. Het zou tevens interessant zijn geweest om een idee te hebben van de presta-

tiedaling (energetisch, maar ook over de atmosferische uitstoot) als gevolg van veroudering

en door een slecht onderhoud. 

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking is pertinent. Helaas is er momenteel geen

enkele recente studie beschikbaar over de metingen van het rendement en de uitstoot van

ketels in situ. Niettemin hebben wij rekening gehouden met het rendementsverlies door

veroudering en het slechte onderhoud door veeleer een “waardebereik” dan wel vaste waar-

den voor de nuttige rendementen toe te passen.

40. Staan de emissiewaarden in verhouding tot de inkomende of de nuttige kWh?

Antwoord van RDC-Environment: tot de inkomende kWh.
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B. Aardgas

41. Tabel 10: de database GEMIS geeft heel andere waarden voor Algerijns aardgas (HCV ~=37

en N
2
=6.1..)

Antwoord van RDC-Environment: de waarden van de GEMIS-database worden omschreven

als "rough estimate". Wij hebben de waarden genomen geleverd door de IFP in een rapport

dat dateert uit 2002. Er is niettemin een fout bij de gegevensinvoer in tabel 10 geslopen.

Het betreft oude waarden die reeds werden ingevoerd. Voor de berekeningen hebben wij

wel degelijk de waarden van de IFP gebruikt. De correctie werd in het eindrapport aange-

bracht.

42. Tabel 11: hoe is het energieverbruik verbonden met de ontginning en bewerking van aard-

gas uitgedrukt? Betreft het een percentage? Is deze omgezet in CO
2
-uitstoot? Hoe moet in

dat geval het verschil tussen Nederland en de Noordzee worden verklaard?

Antwoord van RDC-Environment: de gegevens van de Noordzee bevatten een typfout. Lees

1,072 in plaats van 10,72. Deze fout verandert niets aan de conclusies van het eindrapport

aangezien de Noordzee geen deel uitmaakt van de onderzochte bevoorradingsbronnen. Om

verwarring uit te sluiten werden de gegevens over de Noordzee uit de eindversie weggela-

ten.

B.1. Transport van LNG via methaantanker

43. Tabel 18: hier treft u de N
2
O-uitstoot aan.  Is dit de enige informatie van dit type? Zo ja, dan

is die niet heel coherent. We vinden zoals voor de petroleumtankers echter geen schatting

van de stikstof- en zwaveloxide.

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking wordt overbodig gezien de verandering

van het bereik van de studie (zie antwoord op vraag 8 over de precisering van de doelstel-

lingen en het bereik van de studie).

B.2. LNG-terminal

44. Het rendement van de elektriciteitsproductie van de cogeneratie lijkt zwak. Wat is de infor-

matiebron?

Antwoord van RDC-Environment: het gaat om het globale rendement elektriciteit + warmte.

45. Waarom 100 % van de impact toeschrijven aan de warmteproductie?

Antwoord van RDC-Environment: het gaat hier inderdaad om een vereenvoudigende hypo-

these, maar die heeft geen gevolgen, gezien de erg zwakke impact van deze etappe.
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46. Aan de emissies verbonden met het energieverbruik voor het verdampen, moeten we de

directe methaanverliezen toevoegen van de site van Zeebrugge. Volgens R. Frischknecht

worden deze verliezen geschat op 1,1 % van het verdampte gas. Voor de terminal van Zee-

brugge citeert Distrigaz beduidend lagere cijfers: 0,001 % van het verdampte gas. Wij heb-

ben deze laatste waarde in aanmerking genomen in onze studie. Waarom? Graag een toe-

lichting, a.u.b.

Antwoord van RDC-Environment: daar we ons toeleggen op de Belgische situatie, lijkt het

ons pertinenter uit te gaan van de gegevens die rechtstreeks door Distrigaz worden gele-

verd.

B.3. Verbranding in de ketel

47. Zelfde opmerkingen als voor stookolie (zie opmerkingen 37, 39 en 40).

48. Op basis van de marktaandelen en de correctiefactor is het gemiddelde globale rendement

dat voor de gasketels in rekening wordt genomen 74,1 %. Er zou een meer diepgaande

rechtvaardiging moeten worden verstrekt.

Antwoord van RDC-Environment: dit werd in het eindrapport nader gepreciseerd.

Resultaten en analyses

49. Figuur 8: in de mate waarin de waarden verschillen zou het opportuun zijn om hogerop in

het rapport een duidelijke, transparante en reproduceerbare rechtvaardiging te geven voor

de wijze waarop deze cijfers werden berekend.

Antwoord van RDC-Environment: dit werd in het eindrapport nader gepreciseerd.

50. Figuur 13: we begrijpen de houding van de curven ten opzichte van de voorgaande figuren

en de commentaren niet. In de legende: wat is 0,114 W? Dubbel gecumuleerd?

Antwoord van RDC-Environment: dit werd in het eindrapport nader gepreciseerd.

51. Tabel 20: wat is de informatiebron? De waarden en conclusies zouden a priori verschillend

zijn wanneer stookolie van 2 000 of 1 000 ppm zwavel in aanmerking werd genomen.

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking wordt overbodig gezien de verandering

van het bereik van de studie (zie antwoord op vraag 8 over de precisering van de doelstel-

lingen en het bereik van de studie).

52. Tabel 21: de omzetting in munteenheden zou moeten worden gedocumenteerd.

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking wordt overbodig gezien de verandering

van het bereik van de studie (zie antwoord op vraag 8 over de precisering van de doelstel-

lingen en het bereik van de studie).



Gevoeligheidsanalyse

53. Hoe zijn figuren 15 en volgende ontstaan? Door een ‘Monte Carlo’-simulatie?

Antwoord van RDC-Environment: het betreft hier inderdaad een ‘Monte Carlo’-simulatie,

maar met een verfijning van de onderzochte variabelen.

54. Het is jammer dat energie de enige factor is die op de ketels werd getest. Geen analyse

over de uitstoot van NO
x
, stof,….

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking wordt overbodig gezien de verandering

van het bereik van de studie (zie antwoord op vraag 8 over de precisering van de doelstel-

lingen en het bereik van de studie).

55. Energiemix gas: figuur 19 toont duidelijk de gevoeligheid van de studie voor de gekozen

gasmix. Dit betekent een meer uitgewerkte gevoeligheidsanalyse van dit aspect, waarin

meerdere scenario’s aan bod komen (bijvoorbeeld door Noordzeegas tot in 2015 hierin te

betrekken, door Nederlands gas te betrekken). Het is erg waarschijnlijk dat sommige van

deze scenario’s gunstigere resultaten voor verwarmingsgas zouden aantonen.

Antwoord van RDC-Environment: zie antwoord op vraag 24.

56. De gevoeligheidsanalyse blijft beperkt tot de impactcategorie “broeikaseffect”. Hoe staat

het met de andere categorieën?

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking wordt overbodig gezien de verandering

van het bereik van de studie (zie antwoord op vraag 8 over de precisering van de doelstel-

lingen en het bereik van de studie).

57. Er zou een globale onzekerheid voor de resultaten van de studie moeten worden berekend,

om de (betrekkelijk kleine) verschillen te vergelijken die worden aangetroffen tussen de twee

onderzochte opties enerzijds en de globale onzekerheid anderzijds. Wij vrezen dat de vers-

chillen ten aanzien van deze onzekerheden niet-significant zouden worden en dat de conclu-

sies zouden moeten worden aangepast.

Antwoord van RDC-Environment: het hoofdstuk Gevoeligheidsanalyse stelt de evolutie van

de resultaten volgens de verschillende hypotheses voor. Aan de eindversie werden gevoeli-

gheidsanalyses toegevoegd (zie antwoord op vraag 24).

58. De andere milieu-impacts buiten broeikaseffect en energetische brandstoffen zijn verwaar-

loosbaar. Dit werd in de studie niet aangetoond, maar werd (voor vele impactcategorieën)

als een verworvenheid bij aanvang van de studie aangenomen, zonder rechtvaardiging.

Antwoord van RDC-Environment: deze opmerking wordt overbodig gezien de verandering

van het bereik van de studie (zie antwoord op vraag 8 over de precisering van de doelstel-

lingen en het bereik van de studie).
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59. Het rendement van de ketels en de emissies gedurende de verbranding zijn de sleutelele-

menten met de grootste onzekerheid. Het zou dan ook opportuun zijn om dit element op te

nemen in de gevoeligheidsanalyse (en veeleer een waardeverdeling te gebruiken dan wel

een discrete waarde overeenstemmend met het gemiddelde van de globale resultaten).

Antwoord van RDC-Environment: op het niveau van het rendement hebben we een probabili-

teitsverdeling gemaakt, maar niet voor de emissie bij de verbranding (door de afwezigheid

van recent studiemateriaal ter zake).




