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SAMENVATTING 

SCOPE  

Tool die steden en gemeenten in Vlaanderen ondersteunt bij de opmaak van een “baseline 
emission inventory” (BEI) of “monitoring emission inventory” (MEI), zoals gedefinieerd onder het 
Covenant of Mayors (CoM). De tool richt zich op de emissiebronnen die “verplicht” gerapporteerd 
moeten worden onder het Burgemeestersconvenant (cf. SEAP Guidebook, part II, pagina 57 – tabel 
1: sector included? YES): 
 
 Gemeentegebouwen; 
 Tertiaire sector (uitgezonderd gemeentelijke gebouwen); 
 Residentiële gebouwen; 
 Gemeentelijke openbare verlichting; 
 Energieproductie: koude of warmteproductie eenheden; 
 Transport: gemeentelijke vloot, openbaar transport (weg, spoor), privé en commercieel 

transport (weg). 
 
Daarnaast brengen we ook een aantal emissiebronnen in kaart die niet verplicht gerapporteerd 
moeten worden onder het Burgemeestersconvenant maar die wel relevant kunnen zijn in het 
kader van het klimaat- en energiebeleid van de stad of gemeente: 
 
 Landbouw: energiegerelateerde CO2-emissies en niet-energiegerelateerde emissies i.e. CH4 

vertering en mestopslag, N2O mestopslag en bodem; 
 Industrie: energiegerelateerde CO2-emissies niet-ETS bedrijven; 
 Energieproductie: energiegerelateerde emissies productie eenheden voor elektriciteit < 20 

MW.  
 
 
METHODIEK 
In het algemeen kan gesteld worden dat in de tool de CO2-emissies per sector berekend worden op 
basis van een activiteit en emissiefactor.  
 
De activiteitsdata zijn meestal de brandstofverbruiken, alsook de elektriciteits- en 
warmteverbruiken. Daarnaast wordt ook zonne-/ thermische en geo-thermische energie in kaart 
gebracht door de productie van zonneboilers en warmtepompen te berekenen op basis van 
gemiddelde grootte/opbrengst.  
 
In het geval van de transportsector en de landbouwsector, kunnen ook andere activiteitsdata 
gebruikt worden zoals, bijvoorbeeld, voertuigkilometers of aantal dieren.  
 
Emissiefactoren geven aan wat de CO2-uitstoot is per eenheid activiteit, bv. ton CO2 per MWh, kg 
CH4 per dier. 
 
 
GEBRUIK REKENBLADEN 
De rekentool is opgemaakt in Office Excel 2007. Indien het xlsx-bestand geopend wordt in vroegere 
versies van Excel (97/2003) of als xls-bestand, kan er verlies optreden van gegevens, 
functionaliteiten en kwaliteit. 
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De tool bevat alle gegevens (DATA) en berekeningen (PER SECTOR) die nodig zijn om een CO2-
nulmeting of opvolgingsmeting voor het grondgebied op te maken en dit volgens de minimum 
rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant. De resultaten van de berekeningen 
worden weergegeven in de SEAP-template (OUTPUT). Voornoemde rekenbladen worden 
automatisch ingevuld met gegevens en vereisen geen input van de gebruiker.  
 
De velden in de rekenbladen DATA en BEREKENINGEN PER SECTOR zijn niet beveiligd zodat de 
gebruiker deze velden kan overschrijven. Dergelijke handeling dient met de nodige omzichtigheid 
te gebeuren. Velden toevoegen of verwijderen kan een impact hebben op de achterliggende 
formules. We raden de gebruiker dan ook aan om steeds een kopie van het originele bestand op 
een lokale schijf te bewaren. 
 
De INPUT rekenbladen zijn de enige rekenbladen die niet automatisch ingevuld worden en die 
input vereisen van de gebruiker. Indien deze rekenbladen niet worden ingevuld door de gebruiker, 
wordt in de berekeningen uitgegaan van waarde= 0. Volgende informatie moet door de gebruiker 
zelf worden ingegeven in de tool:  
 
 Energieverbruik eigen gebouwen en openbare verlichting (OV); 
 Aantal zonneboilers en warmtepompen eigen gebouwen; 
 Energieverbruik eigen vloot; 
 Hoeveelheid groene stroom (GS) aangekocht door de lokale overheid; 
 Afvalverbrandingsovens met energierecuperatie (productie elektriciteit, productie warmte, 

energieverbruik); 
 Lokale productie warmte voor warmtenetten (productie warmte, energieverbruik); 
 Hoeveelheid warmte geleverd (aangekocht) uit warmtenetten per sector;  
 CO2-emissies van de geïmporteerde warmteproductie; 
 CO2-emissies van de geëxporteerde warmteproductie. 
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QUICK START 

In de quick start worden de verschillende stappen beschreven die een stad of gemeente moet 
zetten opdat de SEAP template voldoet aan de minimale rapporteringsvereisten.  
 

STAP 1: vul de INPUT rekenbladen aan met gegevens over eigen organisatie, warmtenetten en 
aankoop groene stroom voor hetzelfde referentiejaar als de gegevens voor het grondgebied.  

 
In de rekentool worden de velden die door een stad of gemeente moeten ingevuld worden oranje 
gemarkeerd. De rekenbladen waar deze velden moeten ingevuld worden, zijn samengebracht in de 
INPUT -> rekenbladen. De berekeningen gaan uit van waarde 0 indien deze rekenbladen niet 
ingevuld worden. 
 
In het rekenblad “Eigen gebouwen” kan de gemeente of stad volgende gegevens invullen: 
 werkelijk (finaal) energieverbruik eigen gebouwen;  
 aantal zonneboilers en warmtepompen eigen gebouwen.  
 
Op basis van het energieverbruik en de CO2-emissiefactoren wordt in de rekentool automatisch de 
CO2-uitstoot berekend.  
 
De (werkelijke) brandstof- en elektriciteitsverbruiken kunnen, bijvoorbeeld, uit de 
energieboekhouding van de gemeente of stad worden overgenomen, of uit factuurgegevens 
worden afgeleid. In de tool is voorzien dat deze cijfers kunnen ingegeven worden. Voor de 
rapportering binnen het Burgemeestersconvenant volstaat het totaal verbruik per energiedrager. 
Indien een stad of gemeente WKK’s in eigen beheer/eigendom heeft, dan moet de geleverde 
elektriciteit en warmte gerapporteerd worden onder, respectievelijk, de energiedragers 
“elektriciteit” en warmte. De brandstofverbruiken van deze WKK’s moeten niet gerapporteerd 
worden in het rekenblad “eigen gebouwen”. In het rekenblad “lokale energieproductie” (resp. 
kolom N en O, rij 26 ev.) is (een inschatting van) de elektriciteits- en warmteproductie van de eigen 
WKK’s terug te vinden.  
 
In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van conversiefactoren die een gemeente of stad 
kan gebruiken om de verbruiken in liter of m³ om te zetten naar MWh. Bv. 1.000 liter lichte 
stookolie x 0,01022= 10,22 MWh lichte stookolie. In de rekentool zijn deze conversiefactoren terug 
te vinden in het rekenblad “Conversiefactoren”.  
 

Brandstof Eenheid * naar MWh 
(onderste verbrandingswaarde) 

Lichte stookolie liter 0,01022 

Zware stookolie liter 0,01072 

Propaan liter 0,00653 

Butaan liter 0,00737 

Aardgas (laagcalorisch) m³ 0,00915 

Aardgas (hoogcalorisch) m³ 0,01079 

LPG liter 0,00689 

Tabel 1: Conversiefactoren brandstoffen verwarming 

Bron: Energiebalans Vlaanderen 
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Het verbruik van stookolie is gelijk aan de som van lichte en zware stookolie. Het verbruik van 
vloeibaar gas is gelijk aan de som van propaan, butaan en LPG. 
 
Om geen dubbeltellingen te hebben, worden de verbruiken van de eigen gebouwen 
automatisch in mindering gebracht van de tertiaire sector. De verbruiken (en gerelateerde 
emissies) van deze sector worden in de SEAP template automatisch opgeteld onder de sector 
“Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en installaties/voorzieningen”. 
 
Zonneboilers en warmtepompen die de eigen gebouwen van warmte voorzien, kunnen ook tot 
de eigen inventaris behoren. De gemeente of stad kan het aantal geïnstalleerde zonneboilers 
en warmtepompen zelf invullen. Default worden het aantal eigen zonneboilers en 
warmtepompen weergegeven op basis van gegevens premies netbeheerders. 
 
In het rekenblad worden gemiddelde kengetallen voorzien (m², vermogen, kWh per m², kWh 
per kWth) om op basis van de geïnstalleerde aantallen tot een inschatting te komen van de 
productie, waaraan het verbruik wordt gelijkgesteld. 

 

Figuur 1: Screenshot rekenblad “eigen gebouwen” (fictief voorbeeld) 

Indien de gemeente of stad ook verantwoordelijk is (i.e. eigenaar of beheerder) voor (een deel 
van de) openbare verlichting moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het 
energieverbruik van de eigen gebouwen en van de eigen openbare verlichting. Deze verbruiken 
(en gerelateerde emissies) worden in de SEAP template respectievelijk toegekend aan de 
sector “Gemeentelijke gebouwen en installaties/voorzieningen” en de sector “Gemeentelijke 
openbare verlichting”. In het rekenblad “Eigen openbare verlichting” kan de gemeente of het 



Quick start 
 

 

V 

elektriciteitsverbruik van de eigen openbare verlichting invullen. Voor de rapportering binnen 
het Burgemeestersconvenant volstaat het totaal elektriciteitsverbruik. 
 
Om geen dubbeltellingen te hebben, worden de verbruiken van de eigen openbare verlichting 
automatisch in mindering gebracht van de sector openbare verlichting. De verbruiken (en 
gerelateerde emissies) van laatstgenoemde sector worden in de SEAP template automatisch 
opgeteld onder de sector “Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en 
installaties/voorzieningen”. 
 
Op basis van het elektriciteitsverbruik en de CO2-emissiefactor wordt in de rekentool 
automatisch de CO2-uitstoot berekend.  

 

Figuur 2: Screenshot rekenblad “eigen openbare verlichting” (fictief voorbeeld) 

In het rekenblad “Eigen vloot” kan de gemeente of stad het energieverbruik van de eigen vloot 
invullen. Deze verbruiken hebben enkel betrekking op de verplaatsingen op eigen grondgebied. 
Voor de rapportering binnen het Burgemeestersconvenant volstaat het totaal verbruik per 
energiedrager. 
 
Op basis van het energieverbruik en de CO2-emissiefactoren wordt in de rekentool automatisch 
de CO2-uitstoot berekend.  
 
In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van conversiefactoren die een gemeente of 
stad kan gebruiken om de verbruiken om te zetten naar MWh. Bv. 100 liter diesel x 0,010116 = 
1,0116 MWh diesel. In de rekentool zijn deze conversiefactoren terug te vinden in het 
rekenblad “Conversiefactoren”. Het totaal verbruik van diesel en benzine van de eigen vloot 
wordt in de rekentool automatisch gecorrigeerd voor het aandeel biobrandstof in 2011. 
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Brandstof Eenheid * naar MWh 

Diesel liter 0,010116 

Benzine liter 0,009180 

LPG (vloeibaar gas) liter 0,007114 

CNG (aardgas) liter 0,000009 

Tabel 2: Conversiefactoren brandstoffen transport 

Bron: COPERT 

Om geen dubbeltellingen te hebben, worden deze verbruiken automatisch in mindering 
gebracht van de transportsector (particulier en commercieel vervoer).  

 

Figuur 3: Screenshot rekenblad “eigen vloot” (fictief voorbeeld) 

In het rekenblad “Eigen informatie GS & warmtenet” kan de gemeente of stad volgende 
gegevens invullen:  

 Hoeveelheid groene stroom (GS) aangekocht door de lokale overheid; 
 Afvalverbrandingsovens met energierecuperatie (productie elektriciteit, productie warmte, 

energieverbruik); 
 Lokale productie warmte voor warmtenetten (productie warmte, energieverbruik); 
 Hoeveelheid warmte geleverd (aangekocht) uit warmtenetten per sector.  
 CO2-emissies van de geïmporteerde warmteproductie; 
 CO2-emissies van de geëxporteerde warmteproductie. 
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Figuur 4: Screenshot rekenblad “Eigen informatie GS & warmtenet” (fictief voorbeeld) 

De hoeveelheid groene stroom, aangekocht door de lokale overheid, wordt automatisch 
meegenomen in de berekening van de lokale emissiefactor voor elektriciteit. De 
warmteaankopen of leveringen uit warmtenetten worden automatisch meegenomen in de 
kolom warmte in de rekenbladen met berekeningen per sector. Het totaal warmteverbruik, 
over alle sectoren heen, de CO2-emissies van geïmporteerde en geëxporteerde 
warmteproductie worden automatisch meegenomen in de berekening van de lokale 
emissiefactor voor warmte.  
 
Omdat er slechts enkele stadsverwarmingsinstallaties (cf. Tabel 3) en afvalverbrandingsovens 
(cf. Tabel 4) zijn, hebben we geen productiecijfers of energieverbruiken ingeschat.  
 

Waar? Wie? contact 

Gent EDF (SPE) Kristof.vanhoorne@edfluminus.be 

Aalst DALKIA Freyne.I@DALKIA.be 

Diksmuide (Hof Ter Bloemmolens) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Gistel (Ellestraat & Warandestraat) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Harelbeke (Goudwinde) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Middelkerke (Sluisvaartstraat) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Torhout (Karel De Goedelaan) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Tabel 3: Overzicht stadsverwarmingsinstallaties (excl. afvalverbranding) 
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Postcode Producent Adres producent Adres installatie 

2610 Electrabel NV Gewijde Boomstraat 46, 
1050 Elsene 

Boomsesteenweg 1000, 2610 
Wilrijk 

8000 IVBO Pathoekeweg 41, 8000 
Brugge 

Pathoekeweg 41, 8000 
Brugge 

8530 IMOG Kortrijksesteenweg 264, 
8530 Harelbeke 

Kortrijksesteenweg 264, 8530 
Harelbeke 

8400 IVOO Klokhofstraat 2, 8400 
Oostende 

Klokhofstraat 2, 8400 
Oostende 

8800 Mirom Roeselare Oostnieuwkersesteenweg 
121, 8800 Roeselare 

Oostnieuwkerksesteenweg 
121, 8800 Roeselare 

9900 IVM Markt 34, 9900 Eeklo Sint-Laureinsesteenweg 29, 
9900 Eeklo 

9000 IVAGO Proeftuinstraat 43, 9000 
Gent 

Proeftuinstraat 43, 9000 
Gent 

9130 Indaver Poldervlietweg 5, 2030 
Antwerpen 

Haven 1940, Molenweg, 
9130 Doel 

3530 Bionerga NV Centrum Zuid 2098, 3530 
Houthalen-Helchteren 

Centrum Zuid 2098, 3530 
Houthalen-Helchteren 

Tabel 4: Overzicht afvalverbrandingsinstallaties met energierecuperatie 

Bron: http://www.vreg.be/statistieken-groene-stroom 

We vragen de betreffende gemeentes om specifieke informatie op te vragen bij de 
producenten of de publieke jaarverslagen te raadplegen.  
 
Voor afval kan de stad of gemeente uitgaan van een hernieuwbaar deel van 47,78% (andere 
biomassa) en niet-hernieuwbaar deel van 52,22% (afval). Voorbeeld: 102.227 ton afval, 32.563 
GJ elektriciteit (netto), 38.774 GJ stoom. 
 

 verbruik andere biomassa: 102.227 ton afval x 9 GJ per ton x 47,78/100= 439.597 GJ 
 verbruik afval: 102.227 ton afval x 9 GJ per ton x 52,22/100 =480.466 GJ 
 productie warmte: 38.774 GJ  
 productie elektriciteit: 32.563 GJ  
 delen door 3,6 om van GJ naar MWh te gaan 

 
Op basis van de productiecijfers en energieverbruiken worden in het rekenblad “lokale 
energieproductie” de CO2-emissies automatisch berekend ten gevolge van de lokale 
elektriciteits- en/of warmteproductie. De energieverbruiken van de afvalverbrandingsovens 
worden in het rekenblad “lokale energieproductie” automatisch opgesplitst in een deel warmte 
en deel elektriciteit op basis van de verhouding warmteproductie (of elektriciteitsproductie) 
ten opzichte van de totale energieproductie.  
 

Let op: informatie over warmte die geleverd wordt aan de verschillende sectoren (link naar 
finaal verbruik warmte in de sectoren) is som van alle warmteleveringen (dus zowel warmte uit 
lokale productie (afvalverbranding, stadsverwarming) als geïmporteerde warmte. 
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STAP 2: controleer of er gemeente specifieke gegevens zijn in het rekenblad “data” en het 
rekenblad “lokale energieproductie” die je wenst te overschrijven.  

 
In het rekenblad “data” zijn volgende gegevens per gemeente (volgens NIS referentiecode) 
terug te vinden: 
 
 Aantal huishoudens 2011 en 2020 (Studiedienst van de Vlaamse Regering) (rij 9); 
 Aantal dieren en hectare cultuurgrond uit de Mestbank (VLM) (rij 14 ev.); 
 Afnamecijfers voor gas en elektriciteit per sector (Eandis, Infrax) (rij 35 ev.); 
 Voertuigkilometers per wegtype en type voertuig uit PROMOVIA (Verkeerscentrum 

Vlaanderen) (rij 73 ev.); 
 Productiecijfers van wind, waterkracht en PV (VREG) (rij 92 ev.); 
 Aantal woningen per energiebron op basis van Socio-Economische enquête 2001 (FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie) (rij 100 ev.); 
 Aantal eigen warmtepompen en zonneboilers uit premies, 2004 – 2011 (VEA) (rij 113 ev.) 
 Aantal warmtepompen en zonneboilers nieuwbouw, 2009-2011 (VEA) (rij 120 ev.); 
 Aantal warmtepompen en zonneboilers uit premies, 2004-2011 (VEA) (rij 132 ev.). 
 

 

Figuur 5: Screenshot van rekenblad “data” 

De meerderheid van deze gemeente specifieke gegevens is niet publiek beschikbaar en werd 
opgevraagd bij de betreffende dataleveranciers. De gegevens werden zodanig aangeleverd dat 
er zich geen problemen naar vertrouwelijkheid stellen. Een gemeente of stad kan deze cijfers 
overschrijven. 
 
In het rekenblad “lokale energieproductie” (rij 30 ev.) wordt per gemeente een overzicht 
gegeven van de lokale productie installaties die actief waren in 2011 en die onder de scope van 
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het Burgemeestersconvenant vallen. Door VITO werd een inschatting gemaakt van het 
brandstofverbruik en de warmte/elektriciteitsproductie op basis van o.a. de informatie die 
terug te vinden is op de VREG-website (benaming, algemene kenmerken, vermogen). Een 
gemeente of stad kan deze cijfers overschrijven. 

 

Figuur 6: Screenshot van rekenblad “lokale energieproductie” 

STAP 3: controleer of er aannames zijn in de DATA en BEREKENINGEN PER SECTOR rekenbladen 
die je wenst te overschrijven.  

 
Alle gegevens die nodig zijn voor opmaak van een nulmeting voor het grondgebied van een 
stad of gemeente zijn terug te vinden in de DATA rekenbladen. Deze “default” set van 
gegevens kan door een stad of gemeente overschreven worden. De gemeente specifieke 
gegevens zijn terug te vinden in het rekenblad “data” (cf. STAP 2). De niet-gemeente specifieke 
gegevens zijn terug te vinden in de andere DATA rekenbladen (bv. emissiefactoren (EF), 
energieconsumptiefactoren (ECF)). Een gemeente of stad kan deze cijfers overschrijven. 
 
In de BEREKENINGEN PER SECTOR rekenbladen worden voor elke sector de CO2-emissies 
berekend op basis van de gegevens uit de INPUT en DATA rekenbladen. Een gemeente of stad 
kan de cijfers of aannames die gemaakt worden overschrijven. 
 

Tip: indien een stad of gemeente bepaalde sectoren niet wenst mee te nemen in de SEAP 
template (omdat geen acties in de SEAP opgenomen worden voor bv. verkeer op snelweg of 
industrie of omdat sector landbouw niet gerapporteerd moet worden), kunnen de activiteiten 
van deze sectoren overschreven worden met het cijfer “0” in de rekenbladen “BEREKENINGEN 
PER SECTOR”. 

 
  

overzicht lokale productie installaties 
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STAP 4: bekijk de resultaten in de SEAP template.  

 

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

1.1. SITUERING 

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

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

CO2 
nulmeting 

(BEI) 

Energie Actie 
Plannen 
(SEAP) 

Monitoring 

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

1.2. LEESWIJZER 

Voorliggend document licht de functionaliteiten toe van de rekentool die gemeenten en steden 
ondersteunt bij de opmaak van een “baseline emission inventory” (of CO2-nulmeting) of 
“monitoring emission inventory”. 
 
In de verschillende hoofdstukken wordt, indien relevant, verwezen naar concrete rekenbladen 
of velden in de tool. Deze verwijzingen zijn in het blauw (vet) gemarkeerd. In de kaderteksten 
worden gebruikerstips of aandachtspunten meegegeven. Gegevens die 
een stad of gemeente zelf moet aanvullen, zijn in de handleiding aangeduid met 
een icoon: 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft in grote lijnen de scope en architectuur van de tool. In dit hoofdstuk 
vind je een antwoord terug op volgende vragen: voor welke emissiebronnen wordt de CO2-
uitstoot in de tool berekend? Uit welke rekenbladen of rekenbladen bestaat de tool? Wat is de 
relatie tussen de verschillende rekenbladen? Hoe moet een stad of gemeente deze 
rekenbladen gebruiken? In de volgende hoofdstukken worden elk van de rekenbladen meer in 
detail beschreven. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft welke gegevens “default” terug te vinden zijn in de tool en welke 
gegevens door een stad of gemeente zelf moeten ingevuld worden. Op basis van de “default” 
set van gegevens in de DATA rekenbladen kan de tool een nulmeting opmaken voor het ganse 
grondgebied van een gemeente. Daarnaast moeten er ook een aantal gegevens door de stad of 
gemeente zelf verzameld worden en ingevuld worden in de INPUT rekenbladen. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de berekeningen die per sector worden uitgevoerd. We lichten per 
sector toe wat de scope van deze berekening is (afbakening), welke data er nodig zijn 
(datavereisten) en op welke manier de berekening uitgevoerd wordt (methodiek). In het 
overzicht met datavereisten geven we aan de hand van “tiers” drie verschillende niveaus van 
nauwkeurigheid en complexiteit weer. 
 
Hoofdstuk 5 wordt voor de verschillende tabellen in de SEAP-template de relatie aangegeven 
met de INPUT rekenbladen en rekenbladen BEREKENINGEN PER sector. 
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 SCOPE EN ARCHITECTUUR TOOL HOOFDSTUK 2.

2.1. SCOPE 

In deel II van het SEAP guidebook wordt aangegeven dat de nulmeting in essentie de emissies in 
kaart brengt ten gevolge van het finaal energieverbruik van de lokale overheid en andere sectoren 
binnen het gebied waarvoor de overheid bevoegd is. Het betreft bijgevolg: 
 
- directe emissies gerelateerd aan het verbruik van brandstof in het beschouwde gebied in 

gebouwen, toestellen/voorzieningen en door transport. 
- (indirecte) emissies gerelateerd aan de productie van elektriciteit, warmte of koude die wordt 

verbruikt in het gebied (ongeacht de locatie van productie). 
 
Andere directe emissies die plaatsvinden binnen het gebied, kunnen eveneens meegenomen 
worden (indien de lokale overheid hiervoor opteert). 
 
De tool richt zich op de emissiebronnen die “verplicht” gerapporteerd moeten worden onder het 
Burgemeestersconvenant1. Voor volgende sectoren brengen we de energie gerelateerde uitstoot 
van CO2 in kaart: 
 
 Gemeentegebouwen; 
 Tertiaire sector (uitgezonderd gemeentelijke gebouwen); 
 Residentiële gebouwen; 
 Gemeentelijke openbare verlichting; 
 Energieproductie: koude of warmteproductie eenheden; 
 Transport: gemeentelijke vloot, openbaar transport (weg, spoor), privé en commercieel 

transport (weg). 
 

Daarnaast brengen we ook een aantal emissiebronnen in kaart die niet verplicht gerapporteerd 
moeten worden onder het Burgemeestersconvenant2 maar die wel relevant kunnen zijn in het 
kader van het klimaat- en energiebeleid van de stad of gemeente. Het betreft volgende 
emissiebronnen: 
 
 Landbouw: energiegerelateerde CO2-emissies en niet-energiegerelateerde emissies i.e. CH4 

vertering en mestopslag, N2O mestopslag en bodem ; 
 Industrie: energiegerelateerde CO2-emissies niet-ETS bedrijven3; 
 Energieproductie: energiegerelateerde CO2-emissies productie eenheden voor elektriciteit < 20 

MW. 

                                                           
1
 SEAP Guidebook, part II, pagina 57 – tabel 1: sector included? YES. 

2
 SEAP Guidebook, part II, pagina 57 – tabel 1: sector included? YES if in SEAP or NO. 

3
 Een niet-ETS bedrijf is een bedrijf dat buiten het toepassingsgebied valt van het Europees 

Emissiehandelsysteem. Een bedrijf dat onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt, moet jaarlijks de 
CO2-uitstoot monitoren en rapporteren. Het bedrijf is ook verplicht een hoeveelheid emissierechten in te 
leveren die overeenstemt met de hoeveelheid CO2-uitstoot van het voorbije jaar. Meer informatie: 
http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/co2-emissiehandel/copy_of_algemeen. 

http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/co2-emissiehandel/copy_of_algemeen
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2.2. ARCHITECTUUR 

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

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

 

 

Figuur 7: Schematische voorstelling van de opbouw van de tool 

Het eerste bestand is een “databank” met alle gegevens die op gemeentelijk niveau verzameld 
werden. Deze gegevens kunnen via een selectieknop per gemeente opgevraagd worden. Een 
gemeente wordt uniek geïdentificeerd aan de hand van de NIS referentiecode. Voor elke gemeente 
kunnen de gemeente specifieke gegevens via een macro ingelezen worden in een tweede bestand 
(dat automatisch per gemeente gegenereerd wordt).  
 
Het tweede bestand bevat alle gegevens (DATA) en berekeningen (PER SECTOR) die nodig zijn om 
een CO2-nulmeting voor het grondgebied op te maken en dit volgens de minimum 
rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant. In het algemeen kan gesteld worden dat 
in de tool de CO2-emissies per sector berekend worden op basis van een activiteit en emissiefactor. 
De activiteitsdata zijn meestal de brandstofverbruiken, alsook de elektriciteits- en 
warmteverbruiken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende (fossiele en hernieuwbare) 
brandstoftypes:  
 Aardgas 
 Vloeibaar gas 
 Stookolie 
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 Diesel 
 Benzine 
 Bruinkool 
 Steenkool 
 Andere fossiele brandstoffen 
 Plantaardige oliën 
 Bio-brandstof 
 Overige biomassa 
 
Daarnaast wordt ook zonne-/ thermische en geo-thermische energie in kaart gebracht door de 
productie van zonneboilers en warmtepompen te berekenen op basis van gemiddelde 
grootte/opbrengst. Voor warmtepompen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende 
types, en wordt alles ondergebracht bij ‘geothermische energie’, hoewel het bv. ook kan gaan over 
lucht-lucht warmtepompen.  
 
In het geval van de transportsector en de landbouwsector, kunnen ook andere activiteitsdata 
gebruikt worden zoals, bijvoorbeeld, voertuigkilometers of aantal dieren.  
 
De resultaten van de berekeningen worden weergegeven in de SEAP-template (OUTPUT). De 
gemeente kan de gegevens in de tool wijzigen en aanvullen met gegevens over de eigen 
gebouwen, eigen vloot en eigen openbare verlichting (INPUT).  
 
In volgende tabel worden de verschillende rekenbladen waarnaar verwezen wordt in bovenstaande 
figuur meer in detail beschreven. Tevens wordt aangegeven op welke manier een gemeente of stad 
deze rekenbladen kan gebruiken. 
 
rekenblad beschrijving Gebruik 

OUTPUT--> rekenblad met resultaten 
weergegeven in SEAP template 

rekenbladen worden automatisch 
gegenereerd op basis van input rekenbladen 
en rekenbladen met berekeningen per sector 
en data 

   

INPUT--> rekenbladen met informatie eigen 
organisatie, warmtenetten en 
groene stroom 

indien deze rekenbladen niet worden 
ingevuld door de gebruiker, wordt in de 
berekeningen uitgegaan van waarde= 0 

   

DATA--> rekenbladen met gemeente 
specifieke data, emissiefactoren (EF), 
energieconsumptiefactoren (ECF) en 
Energiebalans Vlaanderen 

rekenbladen met gemeente specifieke en 
generieke gegevens die gebruikt worden in de 
berekeningen per sector 

   

BEREKENINGEN 
PER SECTOR --> 

rekenbladen met achterliggende 
berekeningen per sector 

rekenbladen met berekeningen per sector die 
automatisch worden uitgevoerd op basis van 
gegevens uit input en data rekenbladen 

   

BRONNEN-->  lijst met referenties naar publicaties 
of gegevensbronnen 

 

Tabel 5: Beschrijving inhoud en gebruik rekenbladen 

file:///C:/Users/meynaere/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/561CA466.xlsx%23'BRONNEN%20--%3e'!A1
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In de rekenbladen worden een aantal velden of cellen gemarkeerd in een specifieke kleur. In 
onderstaande tabel wordt de betekenis van deze markering toegelicht. 
 
Kleur Beschrijving 

Oranje   velden die gemeente zelf moet invullen of kan overschrijven 

Grijs   velden die gekoppeld zijn aan rekenbladen met emissiefactoren  

Blauw/paars   link naar rekenbladen gemeente specifieke cijfers  

Groen   (sub)totalen   

Roos/oranje   velden die berekeningen (verwijzingen) bevatten tussen velden in het betreffende 
rekenblad en/of andere rekenbladen  

Tabel 6: Betekenis kleur markeringen 
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 DATA EN INPUT HOOFDSTUK 3.

In het kader van de ontwikkeling van de tool werden gegevens, al dan niet gemeente specifiek, 
ontsloten voor het jaar 2011. Deze gegevens zijn terug te vinden in de DATA rekenbladen en 
kunnen door een stad of gemeente overschreven worden. Op basis van deze “default” set van 
gegevens kan de tool een nulmeting opmaken voor het ganse grondgebied van een gemeente. 
Daarnaast moeten er ook een aantal gegevens door de stad of gemeente zelf verzameld worden en 
ingevuld worden in de INPUT rekenbladen. 
 

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

3.1. DATA PER GEMEENTE 

In het rekenblad “data” worden volgende gegevens per gemeente (volgens NIS referentiecode) 
aangeleverd: 
 

 Aantal huishoudens 2011 en 2020 (Studiedienst van de Vlaamse Regering) (rij 9); 
 Aantal dieren en hectare cultuurgrond uit de Mestbank (VLM) (rij 14 ev.); 
 Afnamecijfers voor gas en elektriciteit per sector (Eandis, Infrax) (rij 35 ev.); 
 Voertuigkilometers per wegtype en type voertuig uit PROMOVIA (Verkeerscentrum 

Vlaanderen) (rij 73 ev.); 
 Productiecijfers van wind, waterkracht en PV (VREG) (rij 92 ev.); 
 Aantal woningen per energiebron op basis van Socio-Economische enquête 2001 (FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie) (rij 100 ev.); 
 Aantal eigen warmtepompen en zonneboilers uit premies, 2004 – 2011 (VEA) (rij 113 ev.) 
 Aantal warmtepompen en zonneboilers nieuwbouw, 2009-2011 (VEA) (rij 120 ev.); 
 Aantal warmtepompen en zonneboilers uit premies, 2004-2011 (VEA) (rij 132 ev.). 

 
De meerderheid van deze gemeente specifieke gegevens is niet publiek beschikbaar en werd 
opgevraagd bij de betreffende dataleveranciers. De gegevens werden zodanig aangeleverd dat er 
zich geen problemen naar vertrouwelijkheid stellen. 
 
In het rekenblad “lokale energieproductie” (rij 30 ev.) wordt per gemeente een overzicht gegeven 
van de lokale productie installaties die actief waren in 2011 en die onder de scope van het 
Burgemeestersconvenant vallen. Door VITO werd een inschatting gemaakt van het 
brandstofverbruik en de warmte/elektriciteitsproductie op basis van o.a. de informatie die terug te 
vinden is op de VREG-website (benaming, algemene kenmerken, vermogen). 
 
In volgende paragrafen wordt elk van de gemeente specifieke gegevensbronnen meer in detail 
toegelicht. 
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3.1.1. AANTAL HUISHOUDENS 2011 EN 2020 

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

3.1.2. AANTAL DIEREN EN HECTARE CULTUURGROND 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) leverde gemeentelijke gegevens aan uit de Mestbank voor 
het jaar 2011. Op basis van de gerapporteerde gegevens werd voor 2011 een overzicht gegeven, 
per gemeente (volgens NIS referentiecode), van o.a. het aantal dieren en hectare cultuurgrond. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende diercategorieën: 
 
 slachtkalveren 
 melkkoeien 
 zoogkoeien 
 runderen tot 1 jaar 
 runderen van 1 tot 2 jaar 
 runderen meer dan 2 jaar 
 biggen tot 20 kg 
 varkens van 20 tot 110 kg 
 mestvarkens meer dan 110 kg 
 fokvarkens (beren) 
 fokvarkens (zeugen) + reforme beren en zeugen 
 schapen 
 geiten 
 pluimvee 
 aantal paarden & pony’s 
 aantal ezels 

3.1.3. AFNAMECIJFERS ELEKTRICITEIT EN AARDGAS 

De netbeheerders van aardgas en elektriciteit, Eandis en Infrax, leverden in het kader van dit 
project afnamecijfers aan voor aardgas en elektriciteit, per postcode en per (deel)sector (NACE, 
level 4), voor het jaar 2011.  
 

Aardgas- en elektriciteitsverbruiken “onbekend” konden niet toegekend worden aan een sector (er 
is een NACE-code maar deze is onbekend) en zijn niet meegenomen in de tool. Het aandeel dat deze 
categorie “onbekend” vertegenwoordigt in het totaal verbruik kan verschillen tussen gemeente. In 
het totaal verbruik in Vlaanderen voor 2011 vertegenwoordigt deze categorie 2%. 
Aardgas- en elektriciteitsverbruiken “Rest” konden niet toegekend worden aan een subsector 
(omwille van privacy samengenomen vanaf 3 of minder verbruikers per subcategorie) en zijn als 
restcategorie meegenomen in de tool. 

3.1.4. VOERTUIGKILOMETERS WEGTRANSPORT  

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

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-24-studiedag-projecties.aspx
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(http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie1/). Er 
werd een onderscheid gemaakt naar wegtype (snelwegen, genummerde wegen en lokale (niet-
genummerde) wegen) en voertuigtype (personenwagen, lichte en zware vrachtwagen). Voor meer 
informatie bij de berekeningen verwijzen we naar bijlage A.  

3.1.5. VOERTUIGKILOMETERS OPENBAAR VERVOER 

 Bus 

VITO herschaalde de voertuigkilometers voor 2011 per provincie op basis van het aantal kilometers 
weg (excl. snelweg) in de betreffende gemeente ten opzichte van het aantal kilometers weg (excl. 
snelweg) in de betreffende provincie. De voertuigkilometers per provincie zijn afkomstig uit het 
“Jaarverslag 2011” van De Lijn. Het aantal kilometers weg per gemeente en per provincie zijn 
afkomstig uit Emotion Road, het transportmodel van VITO. We gaan uit van de berekeningen die 
werden uitgevoerd in opdracht van LNE, in het kader van de studie “Ondersteuning bij de 
ontwikkeling van het Vlaams Klimaatbeleidsplan" (Cools et al., augustus 2012). 

 Tram 

In het “Jaarverslag 2011” van De Lijn zijn voertuigkilometers per provincie beschikbaar. Voor de 
kust tram herschaalde VITO de voertuigkilometers van de provincie West-Vlaanderen op basis van 
de kilometers tram lijn, aangeleverd door De Lijn West-Vlaanderen. Voor de trams in de provincie 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen herschaalde VITO de voertuigkilometers per provincie op basis van 
het aantal huishoudens in de betreffende “tramgemeente” t.o.v. aantal huishoudens in de 
“tramgemeentes” van de betreffende provincie. Voor het aantal huishoudens verwijzen we naar de 
gegevens die aangeleverd werden door de Studiedienst van de Vlaamse Regering (3.1.1). 

3.1.6. PRODUCTIECIJFERS UIT WIND, WATERKRACHT EN PV 

De productiecijfers zijn publiek beschikbaar per gemeente op de website van de VREG 
(http://www.vreg.be/halfjaarlijkse-statistieken-groene-stroom) (tot en met juni 2012). 
versie 2012_01: VITO heeft voor 2e helft van 2012 zelf een inschatting gemaakt van de 
elektriciteitsproductie door de Vlaamse productie te verdelen over de gemeenten op basis van het 
geïnstalleerd vermogen per gemeente. 

3.1.7. AANTAL WONINGEN PER HOOFD ENERGIEBRON IN 2001 

Deze cijfers zijn afkomstig uit de Sociaal-Economische Enquête (SEE) van 2001. VITO heeft deze 
data aangekocht in het kader van de Energiebalans Vlaanderen en cijfers per gemeente afgeleid. 
Het aandeel van de verschillende brandstoftypes wordt als verdeelsleutel gebruikt in het rekenblad 
“huishoudens”, zie verder (berekeningen per sector).  
 
Een andere, meer recente gegevensbron is bv. de Eurostat enquête, maar in deze bron zijn enkel 
Vlaamse en geen gemeente specifieke cijfers terug te vinden: 
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/Eurostatenquete_onderzoeksrapport.d
ocx (figuur 23, pagina 38). 

http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/PROMOVIA/Versie1/
http://www.vreg.be/halfjaarlijkse-statistieken-groene-stroom
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/Eurostatenquete_onderzoeksrapport.docx
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/Eurostatenquete_onderzoeksrapport.docx


HOOFDSTUK 3 Data en input 
 

 

10 

3.1.8. AANTAL WARMTEPOMPEN EN ZONNEBOILERS NIEUWBOUW, 2009-2011 

VEA heeft uit de databank van de EPB-aangiftes de aanvragen voor zonneboilers en 
warmtepompen in nieuwbouwwoningen aangeleverd vanaf 2009. De jaren 2009, 2010, 2011 
werden opgeteld en per gemeente en functie (wonen, industrie, school, andere, kantoor) ter 
beschikking gesteld.  

3.1.9. AANTAL WARMTEPOMPEN EN ZONNEBOILERS UIT PREMIES, 2004-2011 

VEA heeft het aantal premies, uitgereikt door de netbeheerders, aangeleverd. De data werden 
opgeteld voor de jaren 2004 tot en met 2011 en per gemeente ter beschikking gesteld. Er werd een 
onderscheid gemaakt tussen huishoudens en niet-huishoudens.  
 

Deze data moeten eerder als “ondergrens” van het totaal aantal installaties beschouwd worden. 
Immers, niet voor alle jaren werden, voor alle types, premies uitgereikt. Ook kan het zijn dat, 
bijvoorbeeld, een installatie al in 2011 is geïnstalleerd, en de premie pas in 2012 is uitbetaald.  

3.1.10.LOKALE ENERGIEPRODUCTIE EENHEDEN 2011 

Wat de lokale energieproductie betreft, dient een lokale overheid eerst te beslissen of ze deze 
meeneemt of niet. Als de maatregelen in de SEAP zich focussen op de energievraag, dan is dit niet 
noodzakelijk. Wenst de overheid dit toch te doen, dan zijn er een aantal criteria beschreven in de 
handleiding van de SEAP. Lokale eenheden zijn installaties met een vermogen van <= 20 MWe 
indien het gaat over wind of PV-installaties, of <= 20MW brandstof (ingangs)vermogen, indien het 
gaat over een installatie waar een verbranding plaats heeft. In elk geval zijn de installaties die 
vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) uitgesloten. 
 
Indien warmte en/of koude (ook vanuit WKK) wordt verkocht aan eindgebruikers op het 
grondgebied van de lokale overheid, dan dient de overheid alle eenheden die deze warmte of 
koude produceren voor eindgebruikers mee te nemen. In principe zouden dus zelfproducenten 
(eenheden die elektriciteit en/of warmte maken voor eigen verbruik) niet apart moeten 
meegenomen worden, omdat de verbruiken van deze eenheden al zijn inbegrepen in de verbruiken 
van de sector waartoe de zelfproducent behoort. Voor de tool hebben we echter gekozen om alle 
lokale productie eenheden van elektriciteit en/of warmte/koude die voldoen aan de criteria van 
“lokale eenheid” toch apart op te nemen in het rekenblad “lokale energieproductie”. Voor elk van 
de sectoren worden de nodige correcties in energieverbruiken automatisch doorgevoerd om 
dubbeltellingen te voorkomen, zie verder (berekeningen per sector). 
 
Binnen dit project werd door VITO een lijst opgemaakt met eenheden die onder de definitie van 
lokale elektriciteitsproductie vallen4. We hebben ons hiervoor gebaseerd op de informatie die voor 
het jaar 2011 op de website van de VREG (http://www.vreg.be/statistieken-warmte-
krachtkoppeling; http://www.vreg.be/statistieken-groene-stroom) is terug te vinden. Op de 
website van de VREG zijn de namen en algemene kenmerken van productie installaties die groene 
stroom en/of WKK certificaten krijgen uitgereikt te vinden, zoals vermogen, datum uitreiking, 
adres.  
 

                                                           
4
 Er werd niet gekeken naar brandstofvermogen. Aangezien alle installaties > 20 MW toch onder ETS vallen, is 

er niet echt een afwijking. 

http://www.vreg.be/statistieken-warmte-krachtkoppeling
http://www.vreg.be/statistieken-warmte-krachtkoppeling
http://www.vreg.be/statistieken-groene-stroom
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Per installatietype werden een aantal aannames gemaakt rond draaiuren en typische 
rendementen, om op basis hiervan een inschatting te maken van brandstof verbruiken, 
elektriciteits- en warmteproductie. De installaties werden ook ingedeeld in de sectoren landbouw, 
tertiair, industrie, op basis van de indeling die ook in de Vlaamse energiebalans wordt gebruikt. 
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Installatietype Draaiuren Rendement elektriciteit Rendement warmte 

 <10kw 10-200 kW 200-1000 kW 1-5 MW <10kw 10-200 kW 200-1000 kW 1-5 MW <10kw 10-200 kW 200-1000 kW 1-5 MW 

WKK interne verbrandinsgmotor (gas) 4000 3400 3800 5000 0,26 0,33 0,36 0,39 0,65 0,54 0,51 0,5 

WKK interne verbrandinsgmotor (vloeibaar) 4000 3400 3800 5000 0,26 0,33 0,36 0,39 0,65 0,54 0,51 0,5 

WKK interne verbrandinsgmotor (gas) 3600       0,35       0,5       

WKK interne verbrandinsgmotor (vloeibaar) 3600    0,35      0,5     

stirlingmotor 3600    0,15      0,75     

niet WKK interne verbrandingsmotor (gas) 3600    0,35      0     

niet WKK interne verbrandingsmotor (vloeibaar) 3600    0,4      0     

niet WKK interne verbrandingsmotor (andere biomassa) 3600    0,4      0     

Tabel 7: Overzicht van de aannames voor de berekening van de brandstof verbruiken en productie van lokale eenheden  

Bron: Eigen inschatting, o.a. op basis van het “Centraal Parameterdocument” (VEA, 2013) 
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In het overzicht ontbreken de afvalverbrandingsovens die elektriciteit en/ of warmte produceren 
(en verder verkopen) en stadsverwarming. Voor deze eenheden wordt gevraagd aan de stad of 
gemeente om zelf een aantal gegevens op te vragen en aan te vullen in de tool. De 
brandstofverbruiken per energiedrager en (indien relevant) de gerelateerde elektriciteit – en 
warmteproductie kunnen door de gemeente of stad worden ingevuld in het rekenblad “Eigen 
informatie warmtenetten en groene stroom” (resp. “2. Afvalverbranding” (rij 8) en “3. 
Stadsverwarmingsinstallatie(s)” (rij 29)), zie verder.  

3.2. ALGEMENE DATA 

In volgende paragrafen wordt elk van de gegevensbronnen, die niet gemeente specifiek zijn, meer 
in detail toegelicht. 

3.2.1. EMISSIEFACTOREN CH4 EN N2O LANDBOUW 

Het rekenblad “EF N2O_CH4 landbouw” geeft een overzicht van de CH4- en N2O-emissiefactoren 
per dier voor 2011. Deze emissiefactoren werden aangeleverd door de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) en zijn afkomstig uit de rekenmodellen van de VMM, met name het 
CH4 VEE en N2O model. Deze modellen worden ook gebruikt bij de opmaak van de emissie-
inventaris voor Vlaanderen. 

3.2.2. HECTARE CULTUURGROND EN N2O EMISSIES BODEM IN VLAANDEREN 

Het rekenblad “ha_N2O bodem landbouw” geeft de totale hectare cultuurgrond en 
bodemgerelateerde N2O-emissies in Vlaanderen voor 2011. 
 
Voor de totale hectare cultuurgrond in Vlaanderen verwijzen we naar de cijfers uit de Mestbank die 
door de Vlaamse Landmaatschappij voor 2011 werden aangeleverd. 
 
De totale N2O-emissies voor 2011 die (direct & indirect) vrij komen uit de bodem in Vlaanderen 
werden aangeleverd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze emissies werden berekend met 
het N2O-model van de VMM. 
 
Op basis van de hectare cultuurgrond worden de N2O-emissies in Vlaanderen herschaald naar het 
niveau van de gemeentes in het rekenblad “landbouw”, zie verder (berekeningen per sector). 

3.2.3. GWP VOOR CONVERSIE NAAR CO2-EQUIVALENTEN 

Het rekenblad “GWP N2O_CH4” geeft de global warming potential (GWP) van CH4 en N2O op basis 
van de IPCC 2006 guidelines en de SEAP guidebook (part II). De GWP-waarden worden gebruikt 
voor conversie van CH4- en N2O-emissies naar CO2-equivalenten. 

3.2.4. EMISSIEFACTOREN BRANDSTOF 

In het rekenblad “EF brandstof” wordt voor de meest courante brandstoffen een overzicht 
gegeven van de CO2-emissiefactoren op basis van de IPCC 2006 guidelines en de SEAP guidebook 
(part II). 
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3.2.5. EMISSIEFACTOREN ELEKTRICITEIT EN WARMTE  

 Elektriciteit 

Voor de emissiefactor van elektriciteit wordt in het SEAP guidebook (part II, pagina 63) aangeraden 
om een nationale emissiefactor als startpunt te nemen. Deze emissiefactor wordt in de tool 
berekend in het rekenblad “EF ele_warmte”, op basis van: 

 nationale emissie inventaris, jaarlijks gerapporteerd aan de UNFCCC. 
(http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/ite
ms/5888.php) 

 totale netto geproduceerde elektriciteit5 in België, jaarlijks gerapporteerd in de Internationale 
Energie Statistieken van het EIA. 
(http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=12) 
 
De nationale emissiefactor van 2011 wordt vastgehouden en wordt bij actualisatie van de CO2-
inventaris niet aangepast. 
 
De lokale overheid kan ook de lokale energieproductie eenheden6 meenemen in de inventaris, 
maar dit is enkel verplicht, indien de lokale overheid hiervoor maatregelen wil opnemen in het 
SEAP. Ook voor aankoop van groene stroom door de overheid zelf (niet door andere 
eindgebruikers!), mag een correctie worden meegenomen in de berekening van de emissiefactor. 
Onder groene elektriciteit wordt enkel elektriciteit verstaan waarvoor een officiële garantie van 
oorsprong (GVO) van toepassing is. In dat geval is de emissiefactor gelijk aan 0. 
 
  

                                                           
5
 Netto elektriciteitsproductie: bruto productie, verminderd met het verbruik door de hulpdiensten in de 

elektrische centrales (eigenverbruik van de centrales). Bruto elektriciteitsproductie: hoeveelheid 
geproduceerde elektrische energie, beschikbaar aan de klemmen van de alternator/generator. 
6
 Enkel lokale eenheden met een vermogen van <= 20 MWe indien het gaat over wind of PV installaties, of <= 

20MW brandstof(ingangs)vermogen, indien het gaat over een installatie waar een verbranding plaats heeft. 
In elk geval zijn installaties die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem uitgesloten. 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5888.php
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5888.php
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=12
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De nationale emissiefactor voor elektriciteit kan dan aangepast worden als volgt: 
 

𝐸𝐹 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑎𝑙 =
[(TEV − LEP − AGE) ∗ NEF + CO2LEP + CO2AGE]

𝑇𝐸𝑉
 

 
EF lokaal= lokale emissiefactor voor elektriciteit (t/MWh) 
TEV = totaal elektriciteitsverbruik (MWh) 
LEP= lokale elektriciteitsproductie (MWh) 
AGE= aankoop groene elektriciteit door de lokale overheid (MWh) 
NEF= nationale emissiefactor voor elektriciteit (t/MWh) 
CO2LEP= CO2 emissies van de lokale productie eenheden (t) 
CO2AGE= CO2 emissies ten gevolge van productie van groene stroom aangekocht door de lokale overheid (t) 

 
Indien de lokale overheid een netto exporteur is van elektriciteit (of (LEP + AGE) > TEV), wordt de 
emissiefactor voor elektriciteit: 
 

𝐸𝐹 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑎𝑙 =
(CO2LEP + CO2AGE)

(𝐿𝐸𝑃 + 𝐴𝐺𝐸)
 

 
EF lokaal= lokale emissiefactor voor elektriciteit (t/MWh) 
LEP= lokale elektriciteitsproductie (MWh) 
AGE= aankoop groene elektriciteit door de lokale overheid (MWh) 
CO2LEP= CO2 emissies van de lokale productie eenheden (t) 
CO2AGE= CO2 emissies tgv productie van groene stroom aangekocht door de lokale overheid (t) 

 
De CO2-emissies van de aangekochte groene stroom (CO2AGE) zijn gelijk aan 0 indien uitgegaan 
wordt van de standaard IPCC (2006) emissiefactoren. De berekening van de lokale emissiefactor 
wordt eveneens gedaan in het rekenblad “EF ele_warmte”. Voor deze berekeningen zijn ook 
gegevens nodig die door de gemeente of stad zelf moeten verzameld worden en ingevuld in het 
rekenblad “Eigen informatie GS en warmtenet”, zie verder. 

 Warmte/koude 

We beperken ons in de tool tot warmte, omdat er over koude geen data beschikbaar zijn. Indien 
een gemeente kiest om lokale energieproductie eenheden mee te nemen in het SEAP, wordt de 
emissiefactor als volgt berekend: 
 

𝐸𝐹 𝑤𝑎𝑟𝑚𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑎𝑙 =
[CO2LWP + CO2IW − CO2EW]

𝐿𝑊𝑉
 

 
EF warmte= lokale emissiefactor voor warmte (t/MWh) 
CO2LWP= CO2 emissies van de lokale warmte eenheden (t) (tabel D)  
CO2IW= CO2 emissies van de geïmporteerde warmteproductie (t) 
CO2IW= CO2 emissies van de geëxporteerde warmteproductie (t) 
LWV= lokaal warmteverbruik (MWh) (tabel A) 

 
De emissiefactor wordt berekend in het rekenblad “EF ele_warmte”. Voor deze berekening zijn ook 
gegevens nodig over de warmteleveringen uit warmtenetten en afvalverbrandingsovens die door 
de gemeente of stad zelf moeten verzameld worden en ingevuld in het rekenblad “Eigen 
informatie GS en warmtenet”, zie verder.  
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3.2.6. ENERGIECONSUMPTIEFACTOREN WEGTRANSPORT 

Het rekenblad “ECF transport” geeft voor 2011 een overzicht van de energieconsumptiefactoren 
van personenwagens, lichte en zware vrachtwagens, bus en tram. Er wordt tevens een onderscheid 
gemaakt naar wegtype (snelwegen, genummerde en niet-genummerde wegen) en 
brandstoftechnologie (CNG, diesel, elektrisch, benzine, hybride, LPG, E85). De 
energieconsumptiefactoren voor vervoer over de weg zijn afkomstig uit COPERT of “COmputer 
Programme to calculate Emissions from Road Transport” (doorrekeningen 2011, aangeleverd door 
de VMM). De energieconsumptiefactoren voor trams komen uit de Energiebalans Vlaanderen en 
werden aangeleverd door De Lijn. 

3.2.7. ENERGIEBALANS VLAANDEREN 

In het rekenblad “E balans VL”, staan de gegevens van de Energiebalans Vlaanderen voor 2011 en 
voor de sectoren huishoudens, tertiair, industrie en landbouw. De Energiebalans Vlaanderen wordt 
jaarlijks opgesteld door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid. De Energiebalans wordt in de 
tool op niveau van (sub)sectoren gebruikt om verdeelsleutels te bepalen, wanneer lokale 
informatie niet beschikbaar is, zie verder (berekeningen per sector). De Energiebalans Vlaanderen 
wordt jaarlijks geactualiseerd en is publiek beschikbaar via: http://www.emis.vito.be/rapport-
energiebalans-vlaanderen. Voor deze studie werd door VITO extra informatie ter beschikking 
gesteld over: 
- verbruiken industrie, enkel voor het niet-ETS gedeelte (rij 15 ev.); 
- bruto elektriciteitsproductie landbouw (cel Z26). 

3.3. DATA DIE STAD OF GEMEENTE ZELF MOET VERZAMELEN EN INVULLEN 

In de tool zijn er een aantal velden waarvoor geen gemeente specifieke of generieke/Vlaamse 
waarden voorzien worden. Deze velden zijn oranje gemarkeerd en in de INPUT rekenbladen samen 
gebracht zodat een gemeente of stad weet welke input er van hen verwacht wordt.  
 

Indien deze rekenbladen niet worden ingevuld, wordt in de berekeningen uitgegaan van waarde 
“0”.  

 

Het is belangrijk om de gegevens aan te leveren in de eenheden die in de tabellen gebruikt worden.  

 

Tip: het kan zijn dat in de rekentool de formules niet automatisch herrekend worden, ook al hebt u 
gegevens gewijzigd of ingevuld. Via “Formulas <Calculation options < Automatic” (formules < 
berekeningsopties < automatisch) kan u instellen dat deze herrekening toch automatisch gebeurt. 
Indien u de optie “manueel” verkiest, worden formules enkel herrekend indien u het bestand 
bewaard. De snel toets voor het herrekenen van formules is F9. 

3.3.1. EIGEN GEBOUWEN  

In het rekenblad “Eigen gebouwen” kan de gemeente of stad volgende gegevens invullen: 
 werkelijk (finaal) energieverbruik eigen gebouwen;  
 aantal zonneboilers en warmtepompen eigen gebouwen.  
 

http://www.emis.vito.be/rapport-energiebalans-vlaanderen
http://www.emis.vito.be/rapport-energiebalans-vlaanderen


HOOFDSTUK 3 Data en input 
 

 
17 

Op basis van het energieverbruik en de CO2-emissiefactoren wordt in de rekentool automatisch de 
CO2-uitstoot berekend.  
De (werkelijke) brandstof- en elektriciteitsverbruiken kunnen uit de energieboekhouding van de 
gemeente of stad worden overgenomen, of uit factuurgegevens worden afgeleid. In de tool is 
voorzien dat deze cijfers kunnen ingeven worden. Voor de rapportering binnen het 
Burgemeestersconvenant volstaat het totaal verbruik per energiedrager. 
 
In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van conversiefactoren die een gemeente of stad 
kan gebruiken om de verbruiken in liter of m³ om te zetten naar MWh. Bv. 1.000 liter lichte 
stookolie x 0,01022= 10,22 MWh lichte stookolie. In de rekentool zijn deze conversiefactoren terug 
te vinden in het rekenblad “Conversiefactoren”. Het verbruik van stookolie is gelijk aan de som van 
lichte en zware stookolie. Het verbruik van vloeibaar gas is gelijk aan de som van propaan, butaan 
en LPG. 
 

Brandstof Eenheid * naar MWh 
(onderste verbrandingswaarde) 

Lichte stookolie liter 0,01022 

Zware stookolie liter 0,01072 

Propaan liter 0,00653 

Butaan liter 0,00737 

Aardgas (laagcalorisch) m³ 0,00915 

Aardgas (hoogcalorisch) m³ 0,01079 

LPG liter 0,00689 

Tabel 8: Conversiefactoren brandstoffen verwarming 

Bron: Energiebalans Vlaanderen 

Om geen dubbeltellingen te hebben, worden de brandstof- en elektriciteitsverbruiken van de eigen 
gebouwen automatisch in mindering gebracht van de tertiaire sector, zie verder (berekeningen per 
sector). De verbruiken (en gerelateerde emissies) van deze sector worden in de SEAP template 
automatisch opgeteld onder de sector “Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en 
installaties/voorzieningen”. 
 
Zonneboilers en warmtepompen die de eigen gebouwen van warmte voorzien, kunnen ook tot de 
eigen inventaris behoren. Default worden het aantal eigen zonneboilers en warmtepompen 
weergegeven op basis van gegevens premies netbeheerders. De gemeente of stad kan het aantal 
geïnstalleerde zonneboilers en warmtepompen zelf invullen en de default waarden overschrijven. 
In het rekenblad worden gemiddelde kengetallen voorzien (m², vermogen, kWh per m², kWh per 
kWth) om op basis van de geïnstalleerde aantallen tot een inschatting te komen van de productie, 
waaraan het verbruik wordt gelijkgesteld.  
 
De berekeningen en opbouw van dit rekenblad zijn analoog aan deze van de sector tertiair, zie 
verder (berekeningen per sector). 

3.3.2. EIGEN OPENBARE VERLICHTING 

Indien de gemeente of stad ook verantwoordelijk is (i.e. eigenaar of beheerder) voor (een deel van 
de) openbare verlichting moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het energieverbruik van 
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de eigen gebouwen en van de eigen openbare verlichting. Deze verbruiken (en gerelateerde 
emissies) worden in de SEAP template respectievelijk toegekend aan de sector “Gemeentelijke 
gebouwen en installaties/voorzieningen” en de sector “Gemeentelijke openbare verlichting”. In het 
rekenblad “Eigen openbare verlichting” kan de gemeente of het elektriciteitsverbruik van de eigen 
openbare verlichting invullen. Voor de rapportering binnen het Burgemeestersconvenant volstaat 
het totaal elektriciteitsverbruik. 
 
Om geen dubbeltellingen te hebben, worden de verbruiken van de eigen openbare verlichting 
automatisch in mindering gebracht van de sector openbare verlichting, zie verder (berekeningen 
per sector). De verbruiken (en gerelateerde emissies) van laatstgenoemde sector worden in de 
SEAP template automatisch opgeteld onder de sector “Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en 
installaties/voorzieningen”. 
 
Op basis van het elektriciteitsverbruik en de CO2-emissiefactor wordt in de rekentool automatisch 
de CO2-uitstoot berekend.  

3.3.3. EIGEN VLOOT 

In het rekenblad “Eigen vloot” kan de gemeente of stad het energieverbruik van de eigen vloot 
invullen. Deze verbruiken hebben enkel betrekking op de verplaatsingen op eigen grondgebied. 
Voor de rapportering binnen het Burgemeestersconvenant volstaat het totaal verbruik per 
energiedrager. 
 
Op basis van het energieverbruik en de CO2-emissiefactoren wordt in de rekentool automatisch de 
CO2-uitstoot berekend.  
 
In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van conversiefactoren die een gemeente of stad 
kan gebruiken om de verbruiken om te zetten naar MWh. Bv. 100 liter diesel x 0,010116 = 
1,010116 MWh diesel. In de rekentool zijn deze conversiefactoren terug te vinden in het rekenblad 
“Conversiefactoren”.  
 

Brandstof Eenheid * naar MWh 

Diesel liter 0,010116 

Benzine liter 0,009180 

LPG (vloeibaar gas) liter 0,007114 

CNG (aardgas) liter 0,000009 

Tabel 9: Conversiefactoren brandstoffen transport 

Bron: COPERT 

Het totaal verbruik van diesel en benzine van de eigen vloot wordt in de rekentool automatisch 
gecorrigeerd voor het aandeel biobrandstof in 2011. We baseren ons hiervoor op cijfers afkomstig 
van COPERT (doorrekeningen voor 2011, aangeleverd door de VMM).  
 
Om geen dubbeltellingen te hebben, worden de verbruiken van de eigen vloot automatisch in 
mindering gebracht van de transportsector (particulier en commercieel vervoer), zie verder 
(berekeningen per sector).  
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3.3.4. EIGEN INFORMATIE OVER GROENE STROOM EN WARMTENETTEN 

In het rekenblad “Eigen informatie GS & warmtenet” kan de gemeente of stad volgende gegevens 
invullen:  
 Hoeveelheid groene stroom (GS) aangekocht door de lokale overheid; 
 Afvalverbrandingsovens met energierecuperatie (productie elektriciteit, productie warmte, 

energieverbruik); 
 Lokale productie warmte voor warmtenetten (productie warmte, energieverbruik); 
 Hoeveelheid warmte geleverd (aangekocht) uit warmtenetten per sector.  
 CO2-emissies van de geïmporteerde warmteproductie; 
 CO2-emissies van de geëxporteerde warmteproductie. 
 
De hoeveelheid groene stroom, aangekocht door de lokale overheid, wordt automatisch 
meegenomen in de berekening van de lokale emissiefactor voor elektriciteit (3.2.5). De 
warmteaankopen of leveringen uit warmtenetten worden automatisch meegenomen in de kolom 
warmte in de rekenbladen met berekeningen per sector, zie verder. Het totaal warmteverbruik, 
over alle sectoren heen, wordt eveneens meegenomen in de berekening van de lokale 
emissiefactor voor warmte (3.2.5). Ook de CO2-emissies van geïmporteerde en geëxporteerde 
warmteproductie worden automatisch meegenomen in de berekening van voornoemde 
emissiefactor. 
 
Omdat er slechts enkele stadsverwarmingsinstallaties (Tabel 10) en afvalverbrandingsovens (cf. 
Tabel 11) zijn, hebben we geen productiecijfers of energieverbruiken ingeschat. We vragen de 
betreffende gemeentes om specifieke informatie op te vragen bij de producenten of de publieke 
jaarverslagen te raadplegen. Voor afval kan de stad of gemeente uitgaan van een hernieuwbaar 
deel van 47,78% (andere biomassa) en niet-hernieuwbaar deel van 52,22% (afval). 
 
Waar? Wie? contact 

Gent EDF (SPE) Kristof.vanhoorne@edfluminus.be 

Aalst DALKIA Freyne.I@DALKIA.be 

Diksmuide (Hof Ter Bloemmolens) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Gistel (Ellestraat & Warandestraat) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Harelbeke (Goudwinde) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Middelkerke (Sluisvaartstraat) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Torhout (Karel De Goedelaan) Infrax toon.lenaerts@infrax.be 

Tabel 10: Overzicht stadsverwarmingsinstallaties (excl. afvalverbranding) 
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Postcode Producent Adres producent Adres installatie 

2610 Electrabel NV Gewijde Boomstraat 46, 1050 
Elsene 

Boomsesteenweg 1000, 2610 Wilrijk 

8000 IVBO Pathoekeweg 41, 8000 Brugge Pathoekeweg 41, 8000 Brugge 

8530 IMOG Kortrijksesteenweg 264, 8530 
Harelbeke 

Kortrijksesteenweg 264, 8530 
Harelbeke 

8400 IVOO Klokhofstraat 2, 8400 Oostende Klokhofstraat 2, 8400 Oostende 

8800 Mirom Roeselare Oostnieuwkersesteenweg 121, 
8800 Roeselare 

Oostnieuwkerksesteenweg 121, 
8800 Roeselare 

9900 IVM Markt 34, 9900 Eeklo Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 
Eeklo 

9000 IVAGO Proeftuinstraat 43, 9000 Gent Proeftuinstraat 43, 9000 Gent 

9130 Indaver Poldervlietweg 5, 2030 Antwerpen Haven 1940, Molenweg, 9130 Doel 

3530 Bionerga NV Centrum Zuid 2098, 3530 
Houthalen-Helchteren 

Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-
Helchteren 

Tabel 11: Overzicht afvalverbrandingsinstallaties met energierecuperatie 

Bron: http://www.vreg.be/statistieken-groene-stroom 

Op basis van de productiecijfers en energieverbruiken worden in het rekenblad “lokale 
energieproductie” de CO2-emissies berekend ten gevolge van de lokale elektriciteits- en/of 
warmteproductie, zie verder (berekeningen per sector). De energieverbruiken van de 
afvalverbrandingsovens worden, naar analogie met de WKK (zie verder, berekeningen per sector) 
in het rekenblad “lokale energieproductie” automatisch opgesplitst in een deel warmte en deel 
elektriciteit op basis van de verhouding warmteproductie (of elektriciteitsproductie) ten opzichte 
van de totale energieproductie.  
 
We willen hierbij opmerken dat de energieverbruiken van afvalverbrandingsovens en 
warmtenetten mogelijks dubbel geteld worden ten opzichte van de energieverbruiken in de 
sectoren. We hebben ervoor gekozen om deze installaties niet op voorhand uit de cijfers te halen 
die door de distributienetbeheerders werden aangeleverd. Op die manier blijft de inventaris 
volledig indien een gemeente geen eigen informatie kan aanleveren.  
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 BEREKENINGEN PER SECTOR HOOFDSTUK 4.

In de BEREKENINGEN PER SECTOR rekenbladen worden voor elke sector de CO2-emissies berekend 
op basis van activiteitsdata en emissiefactoren.  
 
In de volgende paragrafen wordt per sector toegelicht wat de scope van deze berekening is 
(afbakening), welke data er nodig zijn (datavereisten) en op welke manier de berekening 
uitgevoerd wordt (methodiek). In het overzicht met datavereisten geven we aan de hand van 
“tiers” drie verschillende niveaus van nauwkeurigheid en complexiteit weer. De definitie van de 
tier-niveaus is afgestemd op de Klimaatmonitor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(http://klimaatmonitor.databank.nl/): 
 
 Niveau 1: Standaard methode waarbij gebruik kan worden gemaakt van goed beschikbare 

nationale of internationale statistiek (bv. brandstofgebruik per capita) in combinatie met 
standaard emissiefactoren.  

 Niveau 2: Gemiddeld complexiteitsniveau en gebruik van locatiespecifieke data. Gebruik van 
niveau twee vergt: landspecifieke emissiefactor en bv. inschatting van brandstofgebruik door 
afgelegde afstand te vermenigvuldigen met gemiddelde verbruiken. 

 Niveau 3: De meeste complexe methode, maakt gebruik van de meest specifieke data. Deze 
benadering gebruikt bv. bemeterd energieverbruik. 

 

De tool geeft een indicatie van grootteordes. Bepaalde gegevens zijn niet gemeente specifiek en 
werden ingeschat op basis van verdeelsleutels. Zo kan bv. inschatting verbruiken stookolie afwijken 
van reële verbruiken zeker op niveau van subsectoren. 

 
  

http://klimaatmonitor.databank.nl/
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4.1. OPENBARE VERLICHTING 

 

 

Figuur 8: Schematisch overzicht van input, berekeningen en output voor de sector openbare 
verlichting 

4.1.1. AFBAKENING  

In het rekenblad “openbare verlichting” worden de CO2-emissies voor niet-gemeentelijke 
openbare verlichting berekend op basis van het elektriciteitsverbruik en gerelateerde 
emissiefactor.  
  

CO2 (t)

…...

tertiair

huishoudens

…..stookolieaardgasele

SEAP

Afnamecijfers 

elektriciteit  2011 

netbeheerder

CO2 emissiestertiair 2011 

CO2 emissiefactor 

(elektriciteit)

energieverbruik openbare verlichting 

2011 

Correctie verbruiken gemeentelijke 

openbare verlichting
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4.1.2. DATAVEREISTEN 

 

Emissiebron Activiteitsdata Bron Emissiefactoren Bron Tier 

Elektriciteitsverbruik  afnamegegevens  netbeheerders 

Berekend (landelijk 
gemiddelde, 
eventueel 
gecorrigeerd voor 
lokale productie) 

berekend 
per jaar 3&1 

Tabel 12: Overzicht datavereisten voor de sector openbare verlichting 

4.1.3. METHODIEK  

Voor elektriciteit worden de afnamecijfers van de netbeheerders uit het rekenblad “data” 
overgenomen voor de sector openbare verlichting (subsectoren openbare verlichting en rest). 
 
Indien relevant, worden deze afnamecijfers in het rekenblad “openbare verlichting” (rij 6) 
gecorrigeerd voor het verbruik van de gemeentelijke openbare verlichting. De gemeente kan het 
elektriciteitsverbruik van de eigen openbare verlichting invullen in het rekenblad “Eigen gebouwen 
& OV”.  
 
De emissiefactor voor elektriciteit wordt, zoals eerder beschreven (3.2.5), berekend in het 
rekenblad “EF ele_warmte” (rij 1 ev.). 
 
In de SEAP template worden het elektriciteitsverbruik en de gerelateerde CO2-emissies 
gerapporteerd onder de sector “Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en 
installaties/voorzieningen”. 
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4.2. HUISHOUDENS 

 

hh= huishoudens; WP= warmtepomp 

Figuur 9: Schematisch overzicht van input, berekeningen en output voor de sector huishoudens 

Aantal hh 2001 verdeeld over 

brandstoftype voor 

hoofdverwarming ( NIS 2001)

Aantal huishoudens 2011 verdeeld 

per brandstoftype per 

hoofdverwarming

CO2 (t)

…...
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huishoudens

…..stookolieaardgasele

SEAP

Aantal huishoudens 

2011

Afnamecijfers elektriciteit en 

aardgas netbeheerder 2011

Aantal 

aardgasafnemers hh 

2011 netbeheerder

Gemiddelde verbruiken per hh 

(hoofd en bijverwarming)- 

stookolie, kolen, LPG/

propaan, hout
Aantal WP en zonneboilers 

Gemiddelde productie WP en 

zonneboilers

energieverbruik huishoudens 2011 

CO2 emissies huishoudens 2011 

CO2 emissiefactoren 

(brandstoffen)

CO2 emissiefactoren 

(elektriciteit en warmte)

warmtelevering
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4.2.1. AFBAKENING 

In het rekenblad “huishoudens” wordt voor de sector huishoudens een overzicht gegeven van de 
brandstofverbruiken, elektriciteitsverbruiken en warmteaankopen. Ook voor de aanwezige 
zonneboilers en warmtepompen wordt productie/verbruik bepaald. De CO2-emissies worden 
berekend door de verbruiken te vermenigvuldigen met de overeenkomstige emissiefactoren.  
 
De cijfers en berekeningen hebben betrekking op alle huishoudens in een gemeente of stad. Er 
wordt geen verder onderscheid naar “deelsectoren” gemaakt (op basis van bv. type bebouwing, 
inkomensklassen).  

4.2.2. DATAVEREISTEN 

Emissiebron Activiteitsdata Bron Emissiefactor Bron Tier 

Elektriciteitsverbruik afnamegegevens  netbeheerder 

Berekend (landelijk 
gemiddelde, 
eventueel 
gecorrigeerd voor 
lokale productie) berekend per jaar 3&2 

verbruik aardgas afnamegegevens  netbeheerder default IPCC 2006 3&1 

verbruik andere fossiele 
brandstoffen (vloeibaar, 
vast) 

berekening ahv 
verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder 
+ 
energiebalans 
VL default IPCC 2006 2&1 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen (biomassa) 

berekening ahv 
verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder 
+ 
energiebalans 
VL 0 IPCC 2006 2&1 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(zonthermisch) –
zonneboilers 

aantal x gemiddeld 
vermogen x gemiddeld 
rendement 

VEA + eigen 
subsidies 0 Nvt 2 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(geothermisch)- 
warmtepompen 

aantal x gemiddeld 
vermogen x gemiddeld 
rendement 

VEA + eigen 
subsidies 0 Nvt 2 

collectief warmte/koude 
verbruik 

Aangekochte 
hoeveelheden 

opvragen bij 
warmteleveran
ciers 

lokale 
emissiefactor 
warmte berekend per jaar 2&1 

Tabel 13: Overzicht datavereisten voor de sector huishoudens 

4.2.3. METHODIEK  

De activiteitsdata zijn in deze sector de brandstofverbruiken, alsook de elektriciteits- en 
warmteverbruiken. De emissiefactoren zijn de default IPCC 2006 factoren of de berekende 
emissiefactoren voor elektriciteit en warmte uit het rekenblad “EF ele_warmte”. 
 
De afnamecijfers voor aardgas en elektriciteit worden rechtstreeks uit het rekenblad “data” 
overgenomen (subsectoren huishoudelijk en rest). Het aardgasverbruik wordt omgerekend van 
bovenste verbrandingswaarde naar onderste verbrandingswaarde met factor 0,902. Het 
elektriciteitsverbruik van de huishoudens wordt vermeerderd met de productie van PV < 10 kWp. 
Hierbij nemen we aan dat alle PV < 10 kWp op daken van huishoudens liggen en dat ze een 
terugdraaiende teller hebben.  



HOOFDSTUK 4 Berekeningen per sector 
 

 

26 

Aankopen of leveringen vanuit warmtenetten, dienen door de gemeente zelf opgevraagd te 
worden en ingevuld in het rekenblad “Eigen informatie GS & warmtenet” (3.3.4). De ingevulde 
gegevens worden vervolgens overgenomen in het rekenblad “huishoudens” (kolom “warmte”). 
Voor stookolie, propaan/LPG/butaan, steenkool, biomassa (hout) wordt in het rekenblad 
“huishoudens” (rij 14 ev.) een inschatting gemaakt van het energieverbruik op basis van 
verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels worden afgeleid van gegevens uit de algemene socio-
economische enquête van 2001 (3.1.7), het aantal huishoudens in 2011 (3.1.1) en aantal afnemers 
voor aardgas in 2011 (3.1.3). Deze gegevens worden overgenomen uit het rekenblad “data”. 
 
Aan de hand van aannames, worden dan aantallen huishoudens per energiedrager in 2011 
berekend. Hiervoor wordt voor aardgas het aantal afnemers van 2011 overgenomen uit de data 
van de netbeheerders. We veronderstellen dat het verschil tussen het aantal huishoudens op 
aardgas in 2011 en 2001 (uit de SEE 2001) kan verklaard worden door een omschakeling naar 
aardgas door 10% van het aantal woningen op steenkool en door 90% van het aantal woningen op 
stookolie. Voor de andere energiedragers wordt de verdeling van 2001 toegepast op het aantal 
resterende huishoudens (totaal aantal huishoudens 2011 – aardgasafnemers 2011 – inschatting 
stookolie en steenkool 2011).  
 
Voor steenkool en hout (energiedrager “overige biomassa”) wordt tevens een inschatting gemaakt 
van het aantal huishoudens dat deze brandstoffen inzet als bijverwarming. We veronderstellen dat 
het aantal huishoudens dat steenkool gebruikt voor bijverwarming 2x zo hoog is als het aantal 
huishoudens dat steenkool voor hoofdverwarming gebruikt. Voor hout wordt verondersteld dat 
het aantal huishoudens 10x zo hoog is voor bijverwarming dan voor hoofdverwarming. 
 
Er zijn default energieverbruiken per huishouden voorzien in de tool. Deze default verbruiken per 
huishouden, per energiedrager zijn afkomstig van de Energiebalans Vlaanderen 
(http://www.emis.vito.be/rapport-energiebalans-vlaanderen). Het verbruik wordt bepaald door 
het aantal huishoudens per energiedrager te vermenigvuldigen met de gemiddelde verbruiken per 
huishouden, per energiedrager. Voor steenkool en hout wordt tevens een onderscheid gemaakt 
tussen hoofd- en bijverwarming.  
 
Zoals eerder aangegeven, werden voor zonneboilers en warmtepompen data per gemeente door 
het VEA aangeleverd. Het VEA verzamelt deze gegevens jaarlijks, op basis van de premies uitgereikt 
door de netbeheerders (3.1.9) en data uit de EPB aangifte (3.1.8) voor nieuwbouwwoningen. Op 
basis van het aantal zonneboilers/warmtepompen en gemiddelde kengetallen (m², vermogen, kWh 
per m², kWh per kWth) afkomstig uit de Inventaris Hernieuwbare Energie 
(http://www.emis.vito.be/inventaris-duurzame-energie) wordt in het rekenblad “huishoudens” (rij 
65 ev.) een gemiddelde productie berekend, waaraan het verbruik wordt gelijkgesteld.  
 
Voor het berekende verbruik van zonneboilers en warmtepompen worden de emissies gelijk 
gesteld aan 0. Het elektriciteitsverbruik voor zonneboilers en warmtepompen zit immers al in de 
afnamecijfers van de netbeheerders.  
  

http://www.emis.vito.be/rapport-energiebalans-vlaanderen
http://www.emis.vito.be/inventaris-duurzame-energie
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4.3. TERTIAIR 

 

 
WP= warmtepomp 

Figuur 10: Schematisch overzicht van input, berekeningen en output voor de tertiaire sector 
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4.3.1. AFBAKENING 

In het rekenblad “tertiair” wordt de tertiaire sector een overzicht gegeven van de 
brandstofverbruiken, elektriciteitsverbruiken en warmteaankopen. Ook voor de aanwezige 
zonneboilers en warmtepompen wordt productie/verbruik bepaald. De verbruiken worden met de 
overeenkomstige emissiefactoren vermenigvuldigd om tot CO2-emissies te komen. 
 
Binnen de tertiaire sector wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende deelsectoren:  
 

 kantoren en administraties, 
 horeca, 
 handel, 
 gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, 
 andere gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening, 
 onderwijs, 
 rest tertiair. 

 
Zoals reeds eerder aangegeven, zijn de verbruiken die niet aan een subsector kunnen worden 
toegekend, opgenomen in de “rest” categorie (3.1.3).  

 Datavereisten 

Emissiebron Activiteitsdata Bron Emissiefactoren Bron Tier 

elektriciteitsverbruik afnamegegevens  netbeheerder 

Berekend (landelijk 
gemiddelde, 
eventueel 
gecorrigeerd voor 
lokale productie) 

berekend 
per jaar 3&2 

verbruik aardgas afnamegegevens  netbeheerder default  IPCC 2006 3&1 

verbruik andere 
brandstoffen  

berekening ahv verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder + 
energiebalans VL default  IPCC 2006 2&1 

verbruik andere 
fossiele brandstoffen 

berekening ahv verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder + 
energiebalans VL default  IPCC 2006 2&1 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(biomassa) 

berekening ahv verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder + 
energiebalans VL 0 of default IPCC 2006 2&1 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(zonthermisch) – 
zonneboilers 

aantal x gemiddeld vermogen x 
gemiddeld rendement 

VEA + eigen 
subsidies 0 nvt 2 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(geothermisch)- 
warmtepompen 

aantal x gemiddeld vermogen x 
gemiddeld rendement 

VEA + eigen 
subsidies 0 nvt 2 

collectief 
warmte/koude verbruik Aangekochte MWh 

Opvragen bij 
warmteleveranciers 

lokale 
emissiefactor 
warmte 

berekend 
per jaar 2&1 

Tabel 14: Overzicht datavereisten voor de tertiaire sector 
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4.3.2. METHODIEK 

De activiteitsdata zijn in deze sector de brandstofverbruiken, alsook de elektriciteits- en 
warmteverbruiken. De emissiefactoren zijn de default IPCC 2006 factoren of de berekende 
emissiefactoren voor elektriciteit en warmte uit het rekenblad “EF ele_warmte”. 
 
Voor aardgas en elektriciteit worden in het rekenblad “tertiair” de afnamecijfers van de 
netbeheerders uit het rekenblad “data” overgenomen. Het aardgasverbruik wordt omgerekend 
van bovenste verbrandingswaarde naar onderste verbrandingswaarde met factor 0,902. 
 
Aankopen of leveringen van (niet-WKK) warmte vanuit lokale productie-eenheden aan 
(deelsectoren van) de tertiaire sector, dienen door de gemeente zelf opgevraagd te worden en 
ingevuld in het rekenblad “Eigen informatie GS & warmtenet” (3.3.4). De ingevulde gegevens 
worden vervolgens overgenomen in het rekenblad “tertiair” (kolom “warmte”).  
 
Leveringen van WKK-warmte en lokaal geproduceerde elektriciteit vanuit lokale productie-
eenheden aan (deelsectoren van) de tertiaire sector, worden opgehaald uit rekenblad “lokale 
energieproductie”. Ook de brandstof verbruiken worden opgehaald en er gebeuren in het 
rekenblad “tertiair” (rij 13) volgende correcties om dubbeltellingen te vermijden: 

- Lokaal geproduceerde elektriciteit wordt opgeteld bij de afnamecijfers van de 
netbeheerders; 

- Lokaal geproduceerde warmte wordt opgeteld bij warmteleveringen uit warmtenetten 
(niet-WKK); 

- Brandstofverbruiken voor lokale productie van elektriciteit en/of warmte worden 
afgetrokken van de berekende brandstofverbruiken. Indien de correctie voor een 
bepaalde energiedrager resulteert in een totaal verbruik < 0, wordt het verbruik voor die 
energiedrager = 0 verondersteld. 

 
Voor (lichte en zware) stookolie, propaan/LPG/butaan, steenkool, biomassa wordt in het rekenblad 
“tertiair” (rij 22 ev.) een inschatting gemaakt van het energieverbruik op basis van verdeelsleutels, 
afgeleid uit de Energiebalans Vlaanderen (tertiaire sector). Per deelsector wordt de verhouding 
bepaald van het elektriciteitsverbruik van deze deelsector in de gemeente (op basis van de afname 
cijfers) ten opzichte van het elektriciteitsverbruik van deze deelsector in Vlaanderen. Het verbruik 
van lichte stookolie, zware stookolie, LPG, steenkool en biomassa uit de Energiebalans Vlaanderen 
wordt vermenigvuldigd met deze sleutels, om te komen tot een inschatting van het verbruik van 
deze energiedragers in de gemeente.  
 
Zoals eerder aangegeven, werden voor zonneboilers en warmtepompen data per gemeente door 
het VEA aangeleverd. Het VEA verzamelt deze gegevens jaarlijks, op basis van de premies uitgereikt 
door de netbeheerders (3.1.9) en data uit de EPB aangifte (3.1.8) voor nieuwbouwwoningen. Op 
basis van deze aantallen en gemiddelde kengetallen (m², vermogen, kWh per m², kWh per kWth) 
afkomstig uit de Inventaris Hernieuwbare Energie (http://www.emis.vito.be/inventaris-duurzame-
energie) wordt in het rekenblad “tertiair” (rij 34 ev.) een gemiddelde productie berekend, waaraan 
het verbruik wordt gelijkgesteld. 
 
Voor het berekende verbruik van zonneboilers en warmtepompen worden de emissies gelijk 
gesteld aan 0. Het elektriciteitsverbruik voor zonneboilers en warmtepompen zit immers al in de 
afnamecijfers van de netbeheerders.  
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Indien relevant, worden de energieverbruiken in het rekenblad “tertiair” (rij 14) gecorrigeerd voor 
het verbruik van de gemeentelijke gebouwen. De gemeente kan het energieverbruik van de eigen 
gebouwen invullen in het rekenblad “Eigen gebouwen & OV”.  
 

In de SEAP template worden de energieverbruiken en de gerelateerde CO2-emissies gerapporteerd 
onder de sector “Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en installaties/voorzieningen”. 

4.4. INDUSTRIE 

 

 

WP= warmtepomp 

Figuur 11: Schematisch overzicht van input, berekeningen en output voor de sector industrie 
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4.4.1. AFBAKENING  

In het rekenblad “industrie” wordt een overzicht gegeven van de brandstofverbruiken, 
elektriciteitsverbruiken en warmteaankopen voor de sector “industrie” (deel niet-ETS). Ook voor de 
aanwezige zonneboilers en warmtepompen wordt productie/verbruik bepaald. De verbruiken 
worden vermenigvuldigd met de overeenkomstige emissiefactoren om tot CO2-emissies te komen. 
 
Binnen de industriële sector wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende deelsectoren: 

 ijzer- en staalnijverheid, 
 non-ferro, 
 metaalverwerkende nijverheid, 
 andere industrie, 
 voeding, dranken en tabak, 
 textiel, leder en kleding, 
 minerale niet-metaalproducten, 
 papier en uitgeverijen, 
 chemie, 
 rest industrie. 

 
Zoals reeds eerder aangegeven, zijn de verbruiken die niet kunnen toegekend worden aan een 
subsector opgenomen in de “rest” categorie (3.1.3).  
 

Industrie dient enkel opgenomen te worden in de nulmeting, indien de gemeente of stad ook 
maatregelen wil opnemen in het SEAP. Indien een gemeente deze sector niet wenst mee te nemen, 
kunnen de verbruiken overschreven worden met waarde “0”. 

 
We veronderstellen in de rekentool dat de verbruiken die werden aangeleverd door de 
distributienetbeheerders, representatief zijn voor het energieverbruik van de niet-ETS bedrijven of 
de bedrijven die niet vallen onder het Europees systeem voor verhandelbare emissierechten.  
 
Via de website van LNE kan een gemeente of stad de totale CO2-uitstoot terugvinden voor de ETS-
installaties op hun grondgebied. Echter, er is geen informatie publiek beschikbaar over het 
energieverbruik of CO2-uitstoot per energiedrager (nodig voor de rapportering binnen het 
Burgemeestersconvenant). Enkel de bedrijven zelf kunnen op basis van hun ETS-rapportering een 
volledig beeld geven van het energieverbruik en de CO2-uitstoot per energiedrager. 
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4.4.2. DATAVEREISTEN 

Emissiebron Activiteitsdata Bron Emissiefactoren Bron Tier 

elektriciteitsverbruik afnamegegevens  netbeheerder 

Berekend (landelijk 
gemiddelde, 
eventueel 
gecorrigeerd voor 
lokale productie) 

berekend 
per jaar 3&2 

verbruik aardgas afnamegegevens  netbeheerder default  IPCC 2006 3&1 

verbruik andere 
brandstoffen  

berekening ahv verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder + 
energiebalans VL default  IPCC 2006 2&1 

verbruik andere 
fossiele brandstoffen 

berekening ahv verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder + 
energiebalans VL default  IPCC 2006 2&1 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(biomassa) 

berekening ahv verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder + 
energiebalans VL 0 of default IPCC 2006 2&1 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(zonthermisch) - 
zonneboilers 

aantal x gemiddeld vermogen x 
gemiddeld rendement? 

VEA + eigen 
subsidies 0 Nvt 2 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(geothermisch)- 
warmtepompen 

aantal x gemiddeld vermogen x 
gemiddeld rendement? 

VEA + eigen 
subsidies 0 Nvt 2 

collectief 
warmte/koude verbruik Aangekochte MWh 

Opvragen bij 
warmteleveranciers 

lokale 
emissiefactor 
warmte 

berekend 
per jaar 2&1 

Tabel 15: Overzicht datavereisten voor de sector industrie 

4.4.3. METHODIEK 

De activiteitsdata zijn in deze sector de brandstofverbruiken, alsook de elektriciteits- en 
warmteverbruiken. De emissiefactoren zijn de default IPCC 2006 factoren of de berekende 
emissiefactoren voor elektriciteit en warmte uit het rekenblad “EF ele_warmte”. 
 
De afnamecijfers voor aardgas en elektriciteit worden rechtstreeks uit het rekenblad “data” 
overgenomen. We veronderstellen dat de industriële afnamecijfers van EANDIS en Infrax enkel 
niet–ETS bedrijven omvatten. Het aardgasverbruik wordt omgerekend van bovenste 
verbrandingswaarde naar onderste verbrandingswaarde met factor 0,902. 
 
Aankopen of leveringen van (niet-WKK) warmte vanuit lokale productie-eenheden aan 
(deelsectoren van) de industrie, dienen door de gemeente zelf opgevraagd te worden en ingevuld 
in het rekenblad “Eigen informatie GS & warmtenet” (3.3.4). De ingevulde gegevens worden 
vervolgens overgenomen in het rekenblad “industrie” (kolom “warmte”).  
 
Leveringen van WKK-warmte en lokaal geproduceerde elektriciteit vanuit lokale productie-
eenheden aan (deelsectoren van) de industrie, worden opgehaald uit rekenblad “lokale 
energieproductie”. Ook de brandstof verbruiken worden opgehaald en er gebeuren in het 
rekenblad “industrie” (rij 16) volgende correcties om dubbeltellingen te vermijden: 
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- Lokaal geproduceerde elektriciteit wordt opgeteld bij de afnamecijfers van de 
netbeheerders; 

- Lokaal geproduceerde warmte wordt opgeteld bij warmteleveringen uit warmtenetten 
(niet-WKK); 

- Brandstofverbruiken voor lokale productie van elektriciteit en/of warmte worden 
afgetrokken van de berekende brandstofverbruiken. Indien de correctie voor een 
bepaalde energiedrager resulteert in een totaal verbruik < 0, wordt het verbruik voor die 
energiedrager = 0 verondersteld. 

 
Voor (lichte en zware) stookolie, propaan/LPG/butaan, steenkool, biomassa wordt in het rekenblad 
“industrie” (rij 25 ev.) een inschatting gemaakt van het verbruik op basis van verdeelsleutels, 
afgeleid uit de Energiebalans Vlaanderen (industrie niet ETS). Per deelsector wordt de verhouding 
bepaald van het elektriciteitsverbruik van deze deelsector in de gemeente (op basis van de 
afnamecijfers) ten opzichte van het elektriciteitsverbruik van deze deelsector in Vlaanderen. Het 
verbruik per energiedrager uit de Energiebalans Vlaanderen wordt vermenigvuldigd met deze 
sleutels, om te komen tot een inschatting van het verbruik in de gemeente.  
 
Zoals eerder aangegeven, werden voor zonneboilers en warmtepompen data per gemeente door 
het VEA aangeleverd. Het VEA verzamelt deze gegevens jaarlijks, op basis van de premies uitgereikt 
door de netbeheerders (3.1.9) en data uit de EPB aangifte (3.1.8) voor nieuwbouwwoningen. We 
gaan ervan uit dat de niet-huishoudelijke toepassingen uit de VEA bestanden voor bestaande 
gebouwen (premies netbeheerders) vooral in de tertiaire sector voorkomen. We nemen ze dan ook 
niet mee voor industrie. Op basis van deze aantallen en gemiddelde kengetallen (m², vermogen, 
kWh per m², kWh per kWth) afkomstig uit de Inventaris Hernieuwbare Energie 
(http://www.emis.vito.be/inventaris-duurzame-energie) wordt in het rekenblad “industrie” (rij 40 
ev.) een gemiddelde productie berekend, waaraan het verbruik wordt gelijkgesteld. 
 
Voor het berekende verbruik van zonneboilers en warmtepompen worden de emissies gelijk 
gesteld aan 0. Het elektriciteitsverbruik voor zonneboilers en warmtepompen zit immers al in de 
afnamecijfers van de netbeheerders.  
 
In de SEAP template worden de energieverbruiken en de gerelateerde CO2-emissies gerapporteerd 
onder de sector “Bedrijven (met uitzondering van bedrijven die onder de EU-regeling voor de 
handel in emissierechten vallen - ETS)”. 
  

http://www.emis.vito.be/inventaris-duurzame-energie
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4.5. LANDBOUW, BOSBOUW, VISSERIJ 

 

 
 
ele= elektriciteit 

Figuur 12: Schematisch overzicht van input, berekeningen en output voor de sector landbouw, 
bosbouw, visserij (energie) 
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VL= Vlaanderen; eq= equivalenten; GWP= global warming potential 

Figuur 13: Schematisch overzicht van input, berekeningen en output voor de sector landbouw (niet 
energie) 

4.5.1. AFBAKENING  

Om de energiegerelateerde CO2-uitstoot te kunnen inschatten voor de sector landbouw, bosbouw, 
visserij, wordt in het rekenblad “landbouw” een overzicht gegeven van de brandstofverbruiken, 
elektriciteitsverbruiken en warmteaankopen vanuit warmtenetten of WKK-eenheden. We nemen 
aan dat zonneboilers en warmtepompen voor niet-huishoudelijke toepassingen voornamelijk in de 
tertiaire sector voorkomen en nemen ze hier dus niet mee.  
 
In het rekenblad “landbouw” wordt tevens een inschatting gemaakt van de niet-
energiegerelateerde emissies (CH4 vertering, mestopslag, N2O mestopslag, bodem). Deze 
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inschatting lijkt ons voldoende nauwkeurig om een totaal beeld te krijgen van de emissiebronnen. 
Voor de definiëring van gemeente specifieke maatregelen moeten bijkomende gegevens (die niet 
publiek beschikbaar zijn) verzameld worden zoals bv. type mestopslagsysteem.  

4.5.2. DATAVEREISTEN 

 Energie 

Emissiebron Activiteitsdata Bron Emissiefactoren Bron Tier 

verbruik stroom afnamegegevens  Netbeheerder 

Berekend (landelijk 
gemiddelde, 
eventueel 
gecorrigeerd voor 
lokale productie) 

berekend 
per jaar 

3&2 

verbruik groene stroom afnamegegevens  Netbeheerder Default IPCC 2006  3 

verbruik aardgas afnamegegevens  Netbeheerder Default IPCC 2006 3&1 

verbruik andere fossiele 
brandstoffen (vloeibaar, 
vast) 

berekening ahv 
verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder + 
energiebalans VL 

Default IPCC 2006 2&1 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen (biomassa) 

berekening ahv 
verhouding ele 
gemeente/VL 

netbeheerder + 
energiebalans VL 

default of 0 IPCC 2006 2&1 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(zonthermisch) 

Nvt 

VEA niet huishoudelijk 
wordt in zijn geheel 
toegekend aan de 
tertiaire sector 

Nvt nvt 2 

verbruik hernieuwbare 
brandstoffen 
(geothermisch) 

Nvt 

VEA, niet huishoudelijk 
wordt in zijn geheel 
toegekend aan de 
tertiaire sector 

Nvt nvt  2 

collectief warmte/koude 
verbruik 

aangekochte MWh 
specifiek gemeente zelf 
(bv. in geval afvaloven) 

lokale 
emissiefactor 
warmte 

berekend 
per jaar 

2&1 

Tabel 16: Overzicht datavereisten voor de sector landbouw, bosbouw, visserij (energie) 
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 Niet-energie 

Emissiebron Activiteitsdata Bron Emissiefactoren Bron Tier 

CH4 vertering aantal dieren Mestbank  CH4 per dier  
CH4 vee-
model 
(VMM) 

3&2/
1 

CH4 mestopslag aantal dieren Mestbank CH4 per dier  
CH4 vee-
model 
(VMM)  

3&2/
1 

N2O mestopslag aantal dieren Mestbank N2O per dier  
N2O-model 
(VMM) 

3&2/
1 

N2O bodem 

totale emissies 
Vlaanderen x ha 
cultuurgrond 
gemeente/cultuurgrond 
Vlaanderen 

Mestbank en VMM nvt nvt 2 

Tabel 17: Overzicht datavereisten voor de sector landbouw (niet energie) 

4.5.3. METHODIEK 

 Energie 

De activiteitsdata zijn in deze sector de brandstofverbruiken, alsook de elektriciteits- en 
warmteverbruiken. De emissiefactoren zijn de default IPCC 2006 factoren of de berekende 
emissiefactoren voor elektriciteit en warmte uit het rekenblad “EF ele_warmte”. 
 
Voor aardgas en elektriciteit worden de afnamecijfers van de netbeheerders uit het rekenblad 
“data” overgenomen. Het aardgasverbruik wordt omgerekend van bovenste verbrandingswaarde 
naar onderste verbrandingswaarde met factor 0,902. 
 
Aankopen of leveringen van (niet-WKK) warmte vanuit lokale productie-eenheden aan de 
landbouw, dienen door de gemeente zelf opgevraagd te worden en ingevuld in het rekenblad 
“Eigen informatie GS & warmtenet” (3.3.4). De ingevulde gegevens worden vervolgens 
overgenomen in het rekenblad “landbouw” (kolom “warmte”).  
 
Leveringen van WKK-warmte en lokaal geproduceerde elektriciteit vanuit lokale productie-
eenheden aan (deelsectoren van) de landbouw, worden opgehaald uit rekenblad “lokale 
energieproductie”. Ook de brandstofverbruiken worden opgehaald en er gebeuren in het 
rekenblad “landbouw” (rij 6) volgende correcties om dubbeltellingen te vermijden: 

- Lokale geproduceerde elektriciteit wordt voor de landbouwsector NIET opgeteld bij de 
afnamecijfers van de netbeheerders. De reden is dat het elektriciteitsverbruik berekend 
werd op de bruto afname, en in het geval van de landbouwsector veronderstellen we dat 
hierin de lokale elektriciteitsproductie grotendeels is inbegrepen (in tegenstelling tot de 
industrie en de tertiaire sector, waar dit meestal niet het geval is). 

- Lokaal geproduceerde warmte wordt opgeteld 
- Brandstofverbruiken voor lokale productie van elektriciteit en/of warmte wordt 

afgetrokken van de berekende brandstofverbruiken. Indien de correctie voor een 
bepaalde energiedrager resulteert in een totaal verbruik < 0, wordt het verbruik voor die 
energiedrager = 0 verondersteld. 
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Voor (lichte en zware) stookolie, propaan/LPG/butaan, steenkool, biomassa wordt in het rekenblad 
“landbouw” (rij 14 ev.) een inschatting gemaakt van het energieverbruik op basis van 
verdeelsleutels, afgeleid uit de Energiebalans Vlaanderen (sector landbouw). Voor de gehele sector 
wordt de verhouding bepaald van het elektriciteitsverbruik van deze deelsector in de gemeente (op 
basis van de afname cijfers in rekenblad “data”) ten opzichte van het elektriciteitsverbruik in 
Vlaanderen. Het verbruik van lichte stookolie, zware stookolie, LPG en steenkool uit de 
Energiebalans Vlaanderen wordt vermenigvuldigd met deze sleutels, om te komen tot een 
inschatting van het verbruik van deze energiedragers in de gemeente. 
 
Het verbruik van biomassa wordt op dezelfde manier berekend, indien de gemeente er voor kiest 
om geen lokale energieproductie eenheden op te nemen in het SEAP. Als dat wel gebeurt, dan is de 
biomassa inschatting gelijk aan 0 om geen dubbeltellingen te hebben: biomassa wordt in de 
landbouw vnl. gebruikt als brandstof in lokale energieproductie eenheden.  
 
In de SEAP template worden de energieverbruiken en de gerelateerde CO2-emissies gerapporteerd 
onder de sector “Overige”, subsector “landbouw, bosbouw, visserij”. 

 Niet-energie 

De CH4-emissies (uit verteringsprocessen en mestopslag) per gemeente en de N2O-emissies (uit 
mestopslag) worden in het rekenblad “landbouw” (rij 26 ev.) ingeschat op basis van het aantal 
dieren per gemeente en een emissiefactor per dier. Het aantal dieren per gemeente wordt 
overgenomen uit het rekenblad “data” en een emissiefactor per dier uit het rekenblad “EF 
N2O_CH4 landbouw”.  
 
De N2O-emissies uit de bodem (direct en indirect) worden in het rekenblad “landbouw” (rij 29) 
ingeschat op basis van de totale emissies in Vlaanderen. Voor de herschaling van de Vlaamse cijfers 
naar gemeentelijk niveau wordt gebruik gemaakt van een verdeelsleutel: verhouding ha 
cultuurgrond per gemeente ten opzichte van ha cultuurgrond in Vlaanderen. De emissies per 
gemeente worden voor de landbouwsector in totaal berekend. De totale emissies en ha 
cultuurgrond in Vlaanderen wordt overgenomen uit het rekenblad “ha_N2O bodem landbouw”. 
De ha cultuurgrond per gemeente wordt overgenomen uit het rekenblad “data”. 
 
Voornoemde broeikasgasemissies worden niet meegenomen in de SEAP template. 
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4.6. TRANSPORT 

 
 
vkm= voertuigkilometer 

Figuur 14: Schematisch overzicht van input, berekeningen en output voor de sector transport 

4.6.1. AFBAKENING 

In het rekenblad “transport” worden de CO2-emissies ingeschat voor het commercieel en 
particulier vervoer enerzijds en het openbaar vervoer anderzijds. Deze inschatting gaat uit van 
energieverbruiken en gerelateerde emissiefactoren.  
 
Voor particulier en commercieel vervoer wordt een onderscheid gemaakt naar wegtype 
(snelwegen, genummerde (gewest)wegen en niet-genummerde (gemeente)wegen) en 
voertuigtype (personenwagens, lichte vrachtwagens, zware vrachtwagens. Voor het openbaar 
vervoer wordt een onderscheid gemaakt tussen bussen en trams. 
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4.6.2. DATAVEREISTEN 

 Particulier en commercieel vervoer 

Emissiebron Activiteitsdata Bron Emissiefactoren Bron Tier 

verbruik stroom 

Afgelegde 
voertuigkilometer op 
grondgebied, verdeling 
van voertuigkilometers 
per brandstoftype 

Vlaams 
Verkeerscentrum, VITO 
VMM  

landelijk/VL 
gemiddelde 

berekend 
per jaar 2&1 

verbruik aardgas (CNG) 

Afgelegde 
voertuigkilometer op 
grondgebied, verdeling 
van voertuigkilometers 
per brandstoftype 

Vlaams 
Verkeerscentrum, 
VMM  default IPCC IPCC 2006 2&1 

verbruik vloeibaar gas (LPG) 

Afgelegde 
voertuigkilometer op 
grondgebied, verdeling 
van voertuigkilometers 
per brandstoftype 

Vlaams 
Verkeerscentrum, 
VMM  default IPCC IPCC 2006 2&1 

verbruik diesel 

Afgelegde 
voertuigkilometer op 
grondgebied, verdeling 
van voertuigkilometers 
per brandstoftype, 
verminderd met aandeel 
bio 

Vlaams 
Verkeerscentrum, 
VMM  default IPCC IPCC 2006 2&1 

verbruik benzine 

Afgelegde 
voertuigkilometer op 
grondgebied, verdeling 
van voertuigkilometers 
per brandstoftype, 
verminderd met aandeel 
bio 

Vlaams 
Verkeerscentrum, 
VMM  default IPCC IPCC 2006 2&1 

verbruik biobrandstoffen Verbruik (l) 

% bio in 
transportbrandstoffen, 
VMM default IPCC IPCC 2006 2&1 

Tabel 18: Overzicht datavereisten voor de sector transport (particulier en commercieel vervoer) 
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 Openbaar vervoer 

Emissiebron Activiteitsdata Bron Emissiefactoren Bron Tier 

verbruik stroom 

Afgelegde 
bus/tramkilometer op 
grondgebied en verdeling 
over brandstoftypes De Lijn, VITO   

landelijk/VL 
gemiddelde 

berekend 
per jaar 2&1 

verbruik diesel 

Afgelegde buskilometer 
op grondgebied en 
verdeling van bus over 
brandstoftypes De Lijn, VITO  default IPCC IPCC 2006 2&1 

verbruik biobrandstoffen Verbruik (l) 

% bio in 
transportbrandstoffen, 
VMM default IPCC IPCC 2006 2&1 

Tabel 19: Overzicht datavereisten voor de sector transport (particulier en commercieel vervoer) 

4.6.3. METHODIEK 

 Particulier en commercieel vervoer 

In het rekenblad “transport” wordt het energieverbruik berekend op basis van het aantal 
voertuigkilometers per voertuigtechnologie en de energieconsumptiefactor per 
voertuigtechnologie. De voertuigkilometers worden gehaald uit rekenblad “data” en de 
energieconsumptiefactoren uit het rekenblad “ECF transport”.  
 
Zoals eerder aangegeven, leverde het Vlaams Verkeerscentrum het aantal voertuigkilometers per 
wegtype (snelwegen, genummerde wegen, niet-genummerde wegen) en voertuigtype 
(personenwagens, lichte vrachtwagens, zware vrachtwagens) voor 2011 aan (3.1.4). De verdeling 
van de voertuigkilometers per voertuigtechnologie in 2011 is afkomstig uit COPERT 
(doorrekeningen voor 2011, aangeleverd door de VMM). Zoals eerder aangegeven, zijn ook de 
energieconsumptiefactoren per voertuigtechnologie afkomstig uit COPERT (3.2.6). 
 
Het verbruik van diesel, benzine en E85 wordt gecorrigeerd voor het aandeel biobrandstof in 2011. 
We baseren ons hiervoor op cijfers afkomstig uit COPERT (doorrekeningen voor 2011, aangeleverd 
door de VMM).  
 
Indien relevant, worden energieverbruiken in het rekenblad “transport” (rij 15) gecorrigeerd voor 
het verbruik van de gemeentelijke vloot. De gemeente kan het energieverbruik van de eigen vloot 
invullen in het rekenblad “Eigen vloot”.  
 
In de SEAP template worden de energieverbruiken en de gerelateerde CO2-emissies gerapporteerd 
onder de sector “Particulier en commercieel vervoer”. 

 Openbaar vervoer 

In het rekenblad “transport” wordt het energieverbruik berekend op basis van het aantal 
voertuigkilometers per voertuigtechnologie en de energieconsumptiefactor per 
voertuigtechnologie. De voertuigkilometers worden gehaald uit rekenblad “data” en de 
energieconsumptiefactoren uit het rekenblad “ECF transport”.  
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Zoals eerder aangegeven, zijn de voertuigkilometers ingeschat op basis van gegevens uit het 
Jaarverslag van De Lijn (2011). De verdeling van de voertuigkilometers van bussen over diesel en 
diesel hybride (CS)7 is eveneens afkomstig uit het Jaarverslag. De energieconsumptiefactoren voor 
bussen komen uit COPERT (doorrekeningen voor 2011, aangeleverd door de VMM). De 
energieconsumptiefactoren voor trams komen uit de Energiebalans Vlaanderen en werden 
aangeleverd door De Lijn. 
 
Het verbruik van diesel door bussen wordt gecorrigeerd voor het aandeel biobrandstof in 2011. We 
baseren ons hiervoor op cijfers afkomstig uit COPERT (doorrekeningen voor 2011, aangeleverd 
door de VMM).  
 
In de SEAP template worden de energieverbruiken en de gerelateerde CO2-emissies gerapporteerd 
onder de sector “Openbaar vervoer”. 
  

                                                           
7
 CS=charge sustaining: hybride die de batterijlading binnen grenzen houdt waardoor de batterij niet 

bijgeladen moet worden; PHEV= plug-in hybrid: oplaadbare hybride die aanvankelijk meer elektrische 
energie zal benutten en dan de batterij op een lage lading zal behouden waardoor de batterij bijgeladen kan 
worden. 



HOOFDSTUK 4 Berekeningen per sector 
 

 
43 

4.7. LOKALE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE EN WARMTE EENHEDEN 

 

 
 
GSC= groene stroom certificaten; PV= fotovoltaïsche panelen; WKK= warmtekrachtkoppeling; EF= emissiefactor 

Figuur 15: Schematisch overzicht van input, berekeningen en output voor de sector lokale 
energieproductie 

WKK Elektriciteit alleen
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4.7.1. AFBAKENING 

In het rekenblad “lokale energieproductie” wordt een overzicht gegeven van de lokale productie 
eenheden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 WKK’s en andere (enkel groene stroom) installaties; 
 wind, water, PV; 
 stadsverwarming en afvalverbranding met energierecuperatie.  

 
Als lokale productie eenheden dienen enkel lokale eenheden meegenomen te worden met een 
vermogen van <= 20 MWe, indien het gaat over wind of PV-installaties, of <= 20MW 
brandstof(ingangs)vermogen, indien het gaat over een installatie waar een verbranding plaats 
heeft. Het SEAP guidebook raadt wel aan om oplijsting te maken van alle productie eenheden op 
het grondgebied, om daarna te bekijken welke meegenomen moeten worden.  

4.7.2. DATAVEREISTEN 

Het overzicht van relevante productie eenheden, per postcode, gaat uit van beschikbare informatie 
op de VREG-website. Zoals eerder beschreven, is er door VITO een default berekening gemaakt 
voor het brandstofverbruik en de productie van deze eenheden (3.1.10).  
 
Voor PV, wind en water zijn de productiecijfers per installatie voor 2011 publiek beschikbaar via de 
VREG-website.  
versie 2012_01: VITO heeft voor 2e helft van 2012 zelf een inschatting gemaakt van de 
elektriciteitsproductie door de Vlaamse productie te verdelen over de gemeenten op basis van het 
geïnstalleerd vermogen per gemeente. 
 
Aan de stad of gemeente wordt gevraagd om zelf gegevens op te vragen en aan te vullen in de tool 
met betrekking tot afvalverbrandingsovens die elektriciteit en/ of warmte produceren (en verder 
verkopen) en stadsverwarming. De brandstofverbruiken per energiedrager en (indien relevant) de 
gerelateerde elektriciteit – en warmteproductie kunnen door de gemeente of stad worden 
ingevuld in rekenblad “Eigen informatie warmtenetten en groene stroom” (3.3.4).  

4.7.3. METHODIEK 

De emissies worden ingeschat op basis van energieverbruiken en gerelateerde emissiefactoren.  
 
Zoals reeds eerder aangegeven bij de sectoren tertiair (4.3), industrie (4.4) en landbouw (4.5), moet 
er opgepast worden voor dubbeltellingen en dienen er enkele correcties te gebeuren. De 
verbruiken van bijvoorbeeld aardgasgestookte WKK-eenheden zit in de afnamecijfers van de 
netbeheerders. Ook in de Energiebalans Vlaanderen worden de verbruiken van de WKK-eenheden 
die worden uitgebaat door de bedrijven zelf, bij de sector geteld. We gaan in de tool als volgt te 
werk om dubbeltellingen te voorkomen: 

- Alle productie-eenheden waar elektriciteit en/of warmte wordt gemaakt worden onder de 
lokale energieproductie (elektriciteit- en warmte) gerapporteerd; 

- De brandstofverbruiken (en zo dus ook de bijhorende emissies) worden in de industrie, 
tertiaire sector en landbouw sector gecorrigeerd of worden zo berekend dat er geen 
dubbeltellingen zijn (bv. biomassa in landbouw). Deze correctie gebeurt automatisch in de 
rekenbladen met berekeningen per sector.   

- De warmteproductie wordt als warmtelevering bij de sectoren industrie, tertiair en 
landbouw bijgeteld. 
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- De elektriciteitsproductie wordt voor de sectoren industrie en tertiair bij de leveringen van 
de netbeheerders geteld. Voor landbouw gebeurt dit niet: hier wordt verondersteld dat de 
lokaal geproduceerde elektriciteit reeds is opgenomen in het elektriciteitsverbruik (omdat 
dit werd berekend aan de hand van de bruto afname van de sector in de Energiebalans 
Vlaanderen).  

In de SEAP guidebook en rapporteringstemplate wordt gevraagd de CO2-emissies voor 
elektriciteits- en warmte/koude productie van WKK-eenheden op te delen. Dit is nodig voor de 
gevallen waar de warmte/koude lokaal wordt verbruikt en de elektriciteit wordt verkocht aan het 
net.  
 
De CO2-emisises voor de warmte productie worden als volgt berekend: 
 

CO2 WKKw =

0
PWKKw

ηw
𝑃𝑊𝐾𝐾𝑤

𝜂𝑤
+

𝑃𝑊𝐾𝐾𝑒
𝜂𝑒

0

 ∗ 𝐶𝑂2𝑊𝐾𝐾𝑡𝑜𝑡 

 
CO2 WKKw=  CO2 emissies van warmteproductie(t) 
PWKKw= warmteproductie (MWh) 
PWKKe = elektriciteitsproductie (MWh) 
CO2WKKtot= totale CO2 emissies (t) 
ηw= efficiëntie warmteproductie (apart, niet als WKK), gelijkgesteld aan 90% 
ηe= efficiëntie elektriciteitsproductie (apart, niet als WKK), gelijkgesteld aan 40% 

 
De opdeling wordt automatisch gedaan in de tool, zowel voor energieverbruiken als de 
gerelateerde CO2-emissies.  
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 SEAP TEMPLATE HOOFDSTUK 5.

In de OUTPUT rekenblad worden de resultaten van de berekeningen per sector samengebracht in 
de SEAP template. In volgende paragrafen wordt voor de verschillende tabellen in de template de 
relatie aangegeven met de INPUT rekenbladen en rekenbladen BEREKENINGEN PER sector. 

5.1. TABEL A EN TABEL B 

GEBOUWEN, INSTALLATIES/VOORZIENINGEN EN BEDRIJVEN  REKENBLADEN  

Gemeentelijke gebouwen en installaties/voorzieningen  Eigen gebouwen  

Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en installaties/voorzieningen  
tertiair  
+ openbare 
verlichting 

Woningen  huishoudens 

Gemeentelijke openbare verlichting  
Eigen openbare 
verlichting 

Bedrijven  
ETS 

Niet van toepassing 

 
Niet-ETS 

industrie 

Subtotaal gebouwen, installaties/voorzieningen en bedrijven  ∑ 

VERVOER   

Wagenpark van de stad of gemeente  Eigen vloot 

Openbaar vervoer   transport 

Particulier en commercieel vervoer    transport 

Subtotaal vervoer  ∑ 

OVERIGE   

Landbouw, bosbouw, visserij 
 

Totaal  
∑ 

Tabel 20: Relatie SEAP template (Tabel A & B), INPUT rekenbladen, rekenbladen BEREKENINGEN 
PER SECTOR 

In tabel A wordt per sector een overzicht gegeven van de verbruiken (in MWh) per energiedrager. 
In tabel B wordt een overzicht gegeven van de gerelateerde CO2-emissies (in ton). Deze tabellen 
zijn gekoppeld aan de INPUT rekenbladen (eigen gebouwen, openbare verlichting en vloot) en de 
rekenbladen BEREKENINGEN PER SECTOR (openbare verlichting, huishoudens, tertiair, industrie, 
landbouw, transport).  
 
Onder “Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en installaties/voorzieningen” vinden we de 
energieverbruiken (of CO2-emissies) terug van zowel tertiair als openbare verlichting. Correcties 
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voor de eigen gebouwen, openbare verlichting en vloot zijn reeds meegenomen in de rekenbladen 
BEREKENINGEN PER SECTOR.  
 
Onder “bedrijven” vinden we enkel de energieverbruiken terug van de bedrijven die niet vallen 
onder het systeem van verhandelbare emissierechten. 
 
Onder “Overige” vinden we de energieverbruiken van de sector landbouw, bosbouw en visserij 
terug.  
 
De velden “Totaal” en “Subtotaal” worden in de SEAP template berekend. Ook de “CO2-
emissiefactoren in [t/MWh]” worden in de template berekend op basis van emissies (tabel B) en 
energieverbruiken (tabel A). Een stad of gemeente kan deze berekening gebruiken ter controle. De 
emissiefactoren in de template zouden moeten overeenstemmen met deze in het rekenblad ”EF 
brandstof” en rekenblad “EF ele_warmte”.  
 
Voor “Aankoop van gecertificeerde groene stroom (indien van toepassing) [MWh]” in tabel A 
wordt verwezen naar het rekenblad “Eigen informatie GS & warmtenet” (rij 4). 
 
Voor “CO2-emissiefactor voor niet plaatselijk geproduceerde elektriciteit [t/MWh]” in tabel B 
wordt verwezen naar het rekenblad “EF ele_warmte” (rij 6). 

5.2. TABEL C 

In tabel C wordt een overzicht gegeven van de lokale elektriciteitsproductie en de gerelateerde 
CO2-emissies. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
 

 windkracht, 
 waterkracht, 
 fotovoltaïsche energie,  
 warmtekrachtkoppeling,  
 overige (groene stroom (niet-WKK) + afvalverbranding met energierecuperatie). 

 
In rekenblad “lokale elektriciteitsproductie” (rij 1-9) wordt gerapporteerd volgens dezelfde formaat 
als in de SEAP template. 
 
De velden “waarvan hernieuwbaar”, “Totaal” en “CO2-emissiefactoren voor de 
elektriciteitsproductie in [t/MWh]” worden in de template berekend. De hoeveelheid 
hernieuwbare elektriciteitsproductie wordt automatisch berekend op basis van het aandeel 
hernieuwbare energie input in de totale elektriciteitsproductie 

5.3. TABEL D 

In tabel D wordt een overzicht gegeven van de lokale warmteproductie en de gerelateerde CO2-
emissies. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 

 Warmtekrachtkoppeling,  
 stadsverwarmingsinstallatie(s),  
 overige (afvalverbranding met energierecuperatie). 
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In rekenblad “lokale elektriciteitsproductie” (rij 13-19) wordt gerapporteerd volgens dezelfde 
formaat als in de SEAP template. 
 
De velden “waarvan hernieuwbaar”, “Totaal” en “CO2-emissiefactoren voor de productie van 
warmte/koude in [t/MWh]” worden in de template berekend. De hoeveelheid hernieuwbare 
warmteproductie wordt automatisch berekend op basis van het aandeel hernieuwbare energie 
input in de totale warmteproductie 
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