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H O O F D L I J N E N
* In tijden van relatief hoge prijzen voor een vat ruwe olie worden we geconfronteerd

met onze sterke afhankelijkheid van ingevoerde energiebronnen. Energiebewust

leven en werken is dan ook erg actueel. Niettemin is het energiegebruik in Vlaanderen

met 34 % gestegen in de periode 1990-2004 en nam de broeikasgasemissie met 3,6 % toe.

* De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen stijgt sterk: van 57,8 GWh in

1994 tot 627 GWh in 2004. Toch blijft het aandeel groene stroom in de netto-elektri-

citeitsproductie vrij klein: 1,3 %. Windkracht en elektriciteitsproductie uit biomassa en

biogas brengen tegen 2010 de doelstelling van 6 % hernieuwbare energiebronnen in

het bruto binnenlands elektriciteitsgebruik wel binnen bereik.

* Biomassa kan ook worden gebruikt voor duurzame, rechtstreekse warmtetoepassingen.

Meer dan de helft van de beschikbare biomassa in 2002 voor energetische valorisatie

als warmte of elektriciteit bestond uit hout, houtafval en de organisch-biologische

fractie van afval. Het (warmte)potentieel ervan is nog onvoldoende benut. 

* Energieteelt is een reële optie voor onze landbouw en kan substantieel bijdragen tot

de realisatie van de doelstellingen voor transportbrandstoffen (diesel en benzine):

2 % biobrandstoffen tegen eind 2005 en 5,75 % tegen 2010. Nu dient alle aandacht te

gaan naar de praktische realisatie van de teelt, de verwerking, de distributie en het

eindgebruik van biobrandstoffen.

* De start van het WKK-certificatensysteem begin 2005 zorgt voor een nieuw elan: de

bouw van een aantal grote WKK-installaties levert een bijkomend vermogen van meer

dan 500 MWe op. Samen met de reeds bestaande 790 MWe kwalitatieve WKK brengt

die bijkomende capaciteit de Vlaamse doelstelling (1 830 MWe kwalitatieve WKK tegen

2012) een hele stap dichterbij.

61

MiraT2005-03Def  28-11-2005  00:33  Pagina 61



I N L E I D I N G

Heel wat milieuproblemen (luchtvervuiling, klimaatverandering, ioniserende straling …)

zijn in belangrijke mate verbonden met het gebruik van fossiele (olie, gas en kolen) en

nucleaire (uranium en thorium) energiebronnen. Het beleid tracht die milieueffecten te

milderen met maatregelen die erop gericht zijn om zowel de groei van het energie-

gebruik als het type van energiedrager te beïnvloeden. Bovendien zullen de fossiele

brandstoffen – in 2004 nog goed voor 82 % van het bruto binnenlands energiegebruik of

BBE in Vlaanderen – niet oneindig beschikbaar blijven (tabel 3.1) en is er dus nood aan

de ontwikkeling van alternatieven. Hernieuwbare energievormen zoals windenergie, zonne-

energie, anaërobe vergisting van biomassa of biobrandstoffen, en de inzet van warmte-

krachtkoppeling (WKK) kunnen daartoe worden gebruikt. Hernieuwbare energie is per

definitie oneindig beschikbaar in de tijd en WKK zorgt door een gecombineerde opwek-

king van elektriciteit en nuttige warmte voor een belangrijke rendementsverbetering.

Tabel 3.1: Actueel overzicht op wereldvlak van de resterende hoeveelheden en het aantal jaren1 beschikbaarheid

van fossiele en nucleaire energiebronnen

reserves2 voorraden3 R/P-ratio4 RR/P-ratio5

(EJ) (EJ) (jaar) (jaar)

olie 6,351 3,525 40 22

gas 5,105 6,879 52 69

kolen 19,620 116,108 185 1 100

uranium & thorium 2,745 4,915 100 180
1 Analyse t.o.v. het huidige energiegebruik, zonder rekening te houden met het stijgende energiegebruik wereldwijd in de komende jaren.

2 Reserves zijn hoeveelheden waarvan de (huidige) geologische en technische kennis met redelijke zekerheid aantoont dat ze in de toekomst kunnen worden

ontgonnen uit gekende reservoirs, en dat in economisch verantwoorde werkomstandigheden. 

3 Voorraden (‘resources’) verwijzen naar energiehoeveelheden met een lagere kans van voorkomen.

4 R/P = verhouding tussen de reserves en het huidige mondiale energiegebruik

5 RR/P = verhouding tussen de voorraden en het huidige mondiale energiegebruik

Bron: Lako P. & Kets A. (2005)
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Vlaanderen is voor zijn energiegebruik nagenoeg volledig afhan-

kelijk van ingevoerde fossiele en nucleaire energiebronnen. Het

BBE is in 2004 met 34 % toegenomen ten opzichte van 1990. Sinds

het eind van de jaren 90 is de groei echter afgevlakt. In 2004 lag

het energiegebruik 0,4 % lager dan in 2003. Een daling in het

gebruik van vaste brandstoffen (-26 %) in de periode 1990-2004 is

meer dan gecompenseerd door:

• een stijging voor de petroleumproducten (+32 %), vooral bij

het wegvervoer en het gebruik van bv. nafta als grondstof in de

chemische industrie;

• bijna een verdubbeling (+96 %) van het gasgebruik, zowel in de

energiesector (investeringen in STEG’s en WKK’s) en de

industrie als voor de verwarming van gebouwen bij de huis-

houdens en de sector handel & diensten. 

Ook de hoeveelheid kernenergie (nucleaire warmte) lag in 2004

13 % hoger dan in 1990.

E n e r g i e g e b r u i k  i n  V l a a n d e r e n  

Bruto binnenlands energiegebruik per energiedrager (Vlaanderen, 1990-2004)

* voorlopige cijfers

Bron: Energiebalans Vlaanderen VITO
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3 . 1 Hernieuwbare energie 
Goed energiebeheer en -beleid veronderstelt dat we in eerste instantie streven naar een

zo rationeel mogelijk energiegebruik. Daarmee kunnen we tegelijkertijd onze afhanke-

lijkheid van geïmporteerde energiebronnen beperken, de uitputting van bestaande

energievoorraden vertragen en de milieuhinder gerelateerd aan ons energiegebruik

terugdringen. Vervolgens dienen we onze werkelijke energienoden zo duurzaam moge-

lijk in te vullen. Dat kunnen we doen door voluit de kaart te trekken van de hernieuwbare

energiebronnen die onder 3 vormen beschikbaar zijn voor de eindgebruikers: groene

stroom, groene warmte en biobrandstoffen.

G R O E N E  S T R O O M  G R O E I T

Het Vlaamse Gewest heeft zich tot doel gesteld tegen 2010 6 % van het bruto binnen-

lands elektriciteitsgebruik op te wekken door middel van hernieuwbare energiebron-

nen. Uitgaande van een jaarlijkse groei van het elektriciteitsgebruik met 1,3 % vanaf 2003

bij een bruto binnenlands gebruik van 55 250 GWh in 2003, komt die doelstelling over-

een met 3 630 GWh groene stroom op een totaal elektriciteitsgebruik van 60 480 GWh. 

Daarnaast bepaalt het Elektriciteitsdecreet dat elektriciteitsleveranciers jaarlijks een 

stijgend percentage groenestroomcertificaten (GSC’s) moeten indienen bij de Vlaamse

Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). De quota opgelegd via

het Vlaams certificatensysteem stijgen tegen 2010 tot ongeveer 2 758 GWh: 6 % op de

certificaatplichtige leveringen, voor 2010 geraamd op 45 976 GWh. Doordat leveringen

boven 20 000 MWh aan grote stroomverbruikers gedeeltelijk zijn vrijgesteld van die

certificaatplicht, valt de doelstelling voor GSC’s lager uit dan de doelstelling vernoemd in

voorgaande paragraaf.

De productie van groene stroom is in 2004 vertienvoudigd ten opzichte van 1994 (figuur 3.1).

Die stijging is vooral te danken aan de stijgende groenestroomproductie door middel

van biomassa, biogas en windturbines. De totale groenestroomproductie in Vlaanderen

bedroeg 627 GWh in 2004. Uitgaande van het gemiddelde elektriciteitsgebruik door

Vlaamse gezinnen in 2004 (4 670 kWh) konden daarmee bijvoorbeeld 134 248 gezinnen

(of ruim 5 op 100) voorzien worden van groene stroom. Ten aanzien van de totale netto-

elektriciteitsproductie in Vlaanderen vertegenwoordigde die 627 GWh slechts 1,3 %.

De komende jaren wordt een verdere stijging verwacht door de ingebruikname van grote

biomassaprojecten en windparken. Sinds eind 2004 is de groenestroomproductiecapa-

citeit nog verdubbeld en het geïnstalleerd vermogen al gestegen van 200 MWe naar

446 MWe.
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1 enkel de hernieuwbare (organische) fractie  

2 installaties onder subsidieregeling sinds 1998 

3 vergisting van organisch afval, vergassing van hout; in 2010 inclusief 

biomassa 

4 coverbranding van hout, slib en/of olijfpitten; De groene stroom uit bio-

massa is in 2010 bij ‘biogas’ geteld.

5 Betreft het aantal certificaten ingeleverd op 31 maart van het daaropvolgende

jaar. Het aantal kan verschillen van het aantal GSC’s uitgereikt in het jaar zelf.

Figuur 3.1: Productie van groene stroom en toetsing aan doelstellingen GSC 

(Vlaanderen, 1994-2004 + prognose 2010) 

Bron: ANRE, VREG, VITO, ODE

De VREG kende in 2004 GSC’s toe voor een productie van 543,9 GWh. Het aantal uitgereikte

GSC’s ligt lager dan de feitelijke productie van groene stroom in 2004 (627 GWh) omdat

niet alle producenten van groene stroom tijdig de erkenning van hun installatie voor

GSC’s aanvroegen. Bovendien komt de opwekking van stroom uit de hernieuwbare

(organische) fractie van afval in huisvuilverbrandingsovens pas sinds maart 2004 in aan-

merking voor GSC.

Jaarlijks op 31 maart dienen de elektriciteitsleveranciers hun vereiste GSC voor het afge-

lopen jaar in te leveren bij de VREG. Voor de eerste inleveringronde op 31 maart 2003 werd

37 % van de vereiste certificaten voorgelegd. Voor de inleveringronde op 31 maart 2005

werd 76 % van de in te leveren certificaten voorgelegd (met inbegrip van opgespaarde

certificaten uit vorige productiejaren). 

De stroomproductie van de momenteel (oktober 2005) opgestelde, operationele en erkende

groenestroomproductiecapaciteit wordt op jaarbasis geraamd op 1 400 GWh, wat overeenkomt

met ongeveer 2,5 % van het bruto Vlaamse elektriciteitsgebruik of 3,2 % van het certifi-

caatplichtige jaargebruik. Samen met de onlangs in gebruik genomen windturbine-

projecten (operationeel sinds het voorjaar 2005) en geplande biomassaprojecten

(plantaardige olie, biomassavergisting en coverbranding houtafval), zal reeds in 2005

ongeveer een evenwicht bereikt worden tussen de groenestroomproductie en de opge-

legde groenestroomquota voor de inleveringronde van maart 2006. Vanaf het productie-

jaar 2006 wordt een overschot aan certificaten verwacht, rekening houdend met de

projecten voor de coverbranding van houtafval meegedeeld door de elektriciteitsprodu-

centen en met de energierecuperatie uit restafval en plantenolie.
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F e d e r a l e  m a a t r e g e l e n

• Windturbine-exploitanten moeten voor de onbalans die ze op

het elektriciteitsnet veroorzaken enkel nog de bijhorende

onkosten vergoeden. Ze zullen voortaan vrijgesteld worden

van het veel hogere boetetarief voor onbalans. Op die manier

worden de onevenwichtstarieven meer kostenreflectief;

• Bebakeningsvoorschriften voor windturbines dienen inge-

voerd te worden, afgestemd op de voorschriften in onze buur-

landen.

G e w e s t e l i j k e  m a a t r e g e l e n

• De minimumwaarde van de GSC’s wordt beter afgestemd op de

onrendabele top van een investering (dat is het productie-

afhankelijk gedeelte van de inkomsten dat nodig is om de

nettocontante waarde van een investering op nul te doen uit-

komen);

• De minimumwaarde van de GSC’s wordt gegarandeerd in een

contract met de netbeheerders voor een periode van 10 jaar

(20 jaar voor fotovoltaïsche zonne-energie);

• Er wordt onderzocht hoe de onbalans van de windenergie-

productie kan worden verminderd om zo de marktwaarde van

de fysische groene stroom te verhogen;

• In 2006 worden de beleidsdoelstellingen inzake de productie

van groene stroom en groene warmte tot 2020 vastgelegd;

• De omzendbrief Inplanting Windturbines wordt geactuali-

seerd;

• In 2008 worden in het Ruimtelijk Structuurplan doelstellingen

opgenomen inzake zowel de inplanting van het noodzakelijk

vermogen aan windturbines als de opmaak van ruimtelijke uit-

voeringsplannen voor de inplanting van windturbines;

• Sensibiliseringsprojecten om het maatschappelijke draagvlak

voor concrete groenestroomprojecten te vergroten, zullen

worden ondersteund;

• De referentierendementen van toepassing op het warmte-

krachtcertificatensysteem van biowarmtekrachtinstallaties

worden aagepast (versoepeld);

• De omzendbrief inzake onder meer de inplanting van mestver-

werkings- en andere vergistingsinstallaties in landbouwgebied

worden aangepast met een duidelijker beoordelingskader;

• Er wordt een geactualiseerde inventaris opgemaakt van

Vlaamse biomassastromen die in aanmerking komen voor

energetische valorisatie, en de Europese (en internationale)

biomassamarkt zal in kaart worden gebracht;

• Er wordt gezorgd voor informatieverspreiding omtrent de

geldende wetgeving en de beschikbare technieken voor bio-

energieprojecten;

• Gelijke vergunningsvoorwaarden en emissienormen worden

ingevoerd voor biomassa, biomassa-afval en fossiele brand-

stoffen.

Een recente studie maakt een inschatting voor Vlaanderen van het aandeel groene stroom in

2010 (VITO, 2005). Voor een ‘business as usual’-scenario zal de geleverde hoeveelheid

groene stroom in 2010 3 971 GWh bedragen, wat ruim boven het certificaatquotum van

2 758 GWh ligt. De verwachte groenestroomproductie ligt in 2010 ook boven de indica-

tieve Europese doelstelling, overgenomen in het Vlaamse regeerakkoord (6 % van het

bruto binnenlands elektriciteitsgebruik, geraamd op 3 630 GWh). Wind met 1 588 GWh

en biomassa (incl. biogas) met 2 124 GWh zullen de voornaamste bronnen van groene

stroom zijn tegen 2010. Waterkracht en PV-zon zullen beide 3 GWh bijdragen, de ver-

branding van de organische fractie van restafval 253 GWh.

Om dat potentieel tegen 2010 ook daadwerkelijk te realiseren, dienen nog enkele knel-

punten voor de productie van groene stroom van de baan geruimd te worden. Op 8 juli

2005 keurde de Vlaamse Regering daartoe de uitwerking van een reeks maatregelen

tegen eind 2005 principieel goed (zie kader).

K n e l p u n t e n  g r o e n e s t r o o m p r o d u c t i e  a a n g e p a k t
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G R O E N E  WA R M T E ,  
D E  V E R D O K E N  S C H A K E L

Onder het begrip groene warmte worden uiteenlopende technologieën verstaan waarbij

warmte wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen: (meestal) grootschalige toe-

passingen van biomassa, en (meestal) relatief kleinschalige toepassingen van (thermische)

zonne-energie, koude-warmteopslag en warmtepompen. 

Voor wat de grootschalige toepassingen van biomassa betreft, geeft tabel 3.2 een overzicht van

de beschikbare energie-inhoud van de biomassastromen in Vlaanderen voor 2002, even-

als een prognose voor 2010. De verschillende biomassastromen verrekend in de tabel

zijn: energieteelten, organisch-biologisch bedrijfsafval, pluimveemest, dikke fractie

varkensmest, houtafval, groenafval, GFT, dierlijk afval, plantaardige oliën en vetten, slib,

stortgas en de organisch-biologische fractie van zowel huishoudelijk afval als daarmee

gelijkgesteld bedrijfsafval (categorie 2 bedrijfsafval). Die materiaalstromen zijn slechts

ten dele beschikbaar voor warmteproductie door onder andere materiaalrecuperatie

– dat vanuit het afvalstoffenbeheer de voorkeur krijgt op verbranding met energierecupe-

ratie – en het gebruik van biomassa voor elektriciteitsproductie. Rekening houdend met

die beperkte beschikbaarheid en met de rendementen van de verschillende omzet-

tingstechnieken voor biomassa naar warmte, kan de theoretisch beschikbare hoeveel-

heid warmte berekend worden. De tabel geeft ook de werkelijk gerealiseerde

hoeveelheid groene warmte in 2002 aan. 

Tabel 3.2: Totale energie-inhoud van de biomassa geschikt voor opwekking van groene warmte

(Vlaanderen, 2002 + prognose 2010)

(PJ/j) energie-inhoud energie-inhoud theoretische gerealiseerde hoeveel-

totale biomassa beschikbaar voor hoeveelheid warmte heid (2002) of economisch 

energetische valorisatie potentieel (2010) warmte

2002 69,8 40,5 14,3 7,2

2010 71,3 37,8 15,4 9,8

Bron: Devriendt et al. (2004)

Niettegenstaande dat de energie-inhoud van de hoeveelheid biomassa die beschikbaar

is voor energetische valorisatie afneemt door een daling van de hoeveelheid stortgas en

huishoudelijk afval, bestaat er groeipotentieel voor groene warmte tegen 2010: +2,6 PJ.

In 2002 wordt 50,3 % van de theoretische hoeveelheid groene warmte uit biomassa

benut. De prognose is dat dat cijfer kan stijgen naar 63,8 % in 2010.

De energie-inhoud van de verschillende hernieuwbare biomassastromen ingeschat voor

2010 bedraagt in totaal 37,8 PJ. Met de gegeven materiaalstromen is er een theoretisch

potentieel van 15,4 PJ aan groene warmte uit biomassa dat in 2010 kan worden geprodu-

ceerd. De inschatting van het geplande economische potentieel dat tegen 2010 voorzien

wordt, is 9,8 PJ. In vergelijking met 2002 zou tegen 2010 het economisch mogelijk zijn

2,6 PJ groene warmte extra op te wekken met biomassastromen uitgaande van de reeds

geplande installaties. Dat is slechts een minimale inschatting aangezien nog andere, bij-
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komende installaties tegen 2010 mogelijk zijn. Bovendien zijn de prognoses voor de

stromen minimumhoeveelheden. Evenmin is in die berekening de import van biomassa

in rekening gebracht. Die import is nochtans nu al merkbaar voor palmolie, olijfpitten,

koffiedik en houtpellets, waarvoor het geplande economische potentieel bijgevolg zal

worden overschreden.

In figuur 3.2 is het totale potentieel aan warmte van de verschillende biomassastromen

opgesplitst naar het soort biomassa. Daaruit blijkt dat in 2002 voornamelijk houtafval

(30 %) en de organisch-biologische fractie van huishoudelijk afval en categorie 2-

bedrijfsafval (23 %) meer dan de helft van het energetische potentieel omvatten.

Pluimveemest (10 %), varkensmest (9 %), groenafval (7 %) en dierlijk afval (8 %) zorgen

samen voor een derde van de energie-inhoud. De belangrijkste materiaalstromen waar

nu reeds hernieuwbare energie uit wordt opgewekt zijn houtafval, huishoudelijk rest-

afval en categorie 2-bedrijfsafval.

Figuur 3.2: Samenstelling biomassastromen volgens energie-inhoud (Vlaanderen, 2002 + prognose 2010)

Bron: Devriendt et al. (2004)

Een belangrijke groei naar 2010 situeert zich op het gebied van de natte biomassa-

stromen. Men veronderstelt dat ze benut zullen worden in covergistingsinstallaties waar

het biogas in een WKK-gasmotor naast elektriciteit ook warmte zal produceren. Een

tweede belangrijke materiaalstroom die momenteel al de grootste hoeveelheid uit-

maakt van het gerealiseerde potentieel is de benutting van houtafval in warmtetoepas-

singen na verbranding. Een laatste belangrijke materiaalstroom is de benutting van het

huishoudelijke afval voor warmtetoepassingen.

Voor de grootschalige toepassingen van biomassa biedt WKK het hoogste energetische

rendement. Daarom wordt de gecombineerde productie van groene warmte en groene

stroom extra aangemoedigd door de toekenning van zowel GSC’s als bijkomende

warmtekrachtcertificaten (zie ook verder). 
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* voorlopige cijfers

Figuur a geeft het totaal van broeikasgasemissies weer in

Vlaanderen, exclusief de fluxen (emissies en sinks) die afkomstig

zijn van bodememissies, verandering van koolstofvoorraad in de

bodem en wijzigingen in bossen. Voor de vergelijking van de totale

broeikasgasemissies met de Kyotodoelstellingen (2008-2012)

dienen die fluxen immers niet in rekening gebracht te worden. 

In figuur b zijn de fluxen wel meegerekend. Ze worden volledig

toegeschreven aan de landbouwsector en de sector natuur &

tuinen. In 1990 resulteerden deze fluxen in een beperkte netto-

emissie van ongeveer 0,02 Mton CO2-eq, in 2004 in een emissie

0,33 Mton CO2-eq.

B r o e i k a s g a s e m i s s i e s  i n  V l a a n d e r e n

Emissie van broeikasgassen per gas (Vlaanderen, 1990-2004) 

en per sector (Vlaanderen, vergelijking 2004 met referentieniveau)

Bron: VMM, Econotec, Energiebalans Vlaanderen VITO
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De emissie van broeikasgassen (CO2, CH4, N2O, SF6, HFK’s en

PFK’s) die onder de bepalingen van het Kyotoprotocol vallen,

kwam in 2004 voor Vlaanderen 3,6 % boven het referentieniveau1

uit. Ten opzichte van 2003 is dat een daling van 0,6 %. Daarmee

stoot Vlaanderen in 2004 nog steeds 9 % te veel broeikasgassen

uit om de Kyotodoelstelling2 van 2008-2012 te evenaren. De CO2-

emissies stegen met 14 % ten opzichte van 1990. De andere gassen

lieten samen een daling optekenen in de periode 1990/1995-2004.

In de periode 1990-2004 slagen de landbouwsector en de

industrie erin hun broeikasgasemissies te reduceren. Maar die

daling wordt volledig tenietgedaan door de grote stijging van

broeikasgasemissies in de transportsector (incl. verplaatsingen

met privévoertuigen), de huishoudens, de energiesector en de

sector handel & diensten.

1 Voor CO2, CH4 en N2O is het refe-

rentieniveau de uitstoot in 1990.

Voor SF6, HFK’s en PFK’s is het re-

ferentieniveau de uitstoot in 1995

bij gebrek aan cijfers voor 1990.

2 Voor Vlaanderen werd de Belgische

Kyotodoelstelling (uitstoot broei-

kasgassen -7,5 % in de periode

2008-2012 ten opzichte van 1990)

vertaald naar een gemiddelde

reductie met 5,2 % in de periode

2008-2012 t.o.v. het referentie-

niveau. Eerder had Vlaanderen zich

reeds tot doel gesteld om tegen

2005 een stabilisatie op het re-

ferentieniveau te realiseren. Op

langere termijn streeft Vlaanderen

naar een reductie van de broeikas-

gasuitstoot met 30 % tegen 2020.
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Voor de kleinschalige opwekking van groene warmte (meestal via zonneboilers, warmtepompen

of houtpelletketels) is naast de bestaande subsidiëring en fiscale voordelen voor zonne-

boilers en zonnepanelen vooral de uitwerking van een kwaliteitssysteem belangrijk. Dat

is nodig om voor die minder toegepaste technologieën voldoende opbrengstgaranties

en bedrijfszekerheid te kunnen bieden. Voor zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen

en warmtepompen werden plaatsingsvoorschriften en kwaliteitslabels uitgewerkt of

voorbereid. Precieze cijfers over de huidige productie van kleinschalige groene warmte

of een inschatting van het potentieel ervan voor de komende decennia zijn nog niet

beschikbaar voor Vlaanderen.

W E G  L I G T  O P E N  V O O R
B I O B R A N D S T O F F E N  

Onder de term ’biobrandstoffen’ verstaan we alle brandstoffen voor transport die gepro-

duceerd worden uit plantaardig of dierlijk materiaal. Vloeibare biobrandstoffen van de

eerste generatie zijn: 

• pure plantaardige olie (PPO): zuivere, geperste olie uit koolzaad, lijnzaad, zonnebloem-

pitten e.d. Deze olie kan worden gebruikt als brandstof in aangepaste dieselmotoren;

• biodiesel: plantaardige of dierlijke oliën, of gebruikte frituurvetten of -oliën (GFVO), die

door verestering (chemisch procédé) bruikbaar worden voor gewone dieselmotoren;

• bio-ethanol: een alcohol geproduceerd uit suikers (van suikerbieten of suikerriet) of zet-

meel (uit bv. granen, maïs of aardappelen) dat kan gebruikt worden in benzinemoto-

ren;

• bio-ethyltertiairbutylether (bio-ETBE): een loodvervanger die ongeveer 50 % bio-ethanol

bevat en kan worden bijgemengd in benzine.

Daarnaast is er ook biogas, afkomstig van de anaërobe vergisting van mest, plantaardige

en/of dierlijke (afval)stoffen. Biogas wordt meestal aangewend voor de productie van

groene stroom maar is na zuivering ook geschikt voor aangepaste ontstekingsmotoren. 

De vervanging van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen moet bijdragen tot de

realisatie van de klimaatdoelstelling aangegaan in het kader van het Kyotoprotocol.

Streefdoel van de EU is een gebruik van 20 % alternatieve motorbrandstoffen in het weg-

vervoer tegen 2020. Als aanzet om dat cijfer te halen stelt de Europese Richtlijn

2003/30/EG aan de lidstaten voor om tegen eind 2005 een aandeel van 2 % biobrandstof-

fen in de totale hoeveelheid verbruikte transportbrandstoffen (diesel en benzine) na te

streven. Tegen 2010 wordt een aandeel van 5,75 % vooropgesteld. Een Koninklijk Besluit

(KB) van 4 maart 2005 neemt voor ons land de Europese streefcijfers over en kiest voor een

jaarlijkse lineaire toename met 0,75 % tussen 2005 en 2010.

Om de productie, verwerking en het gebruik van biobrandstoffen in ons land te stimu-

leren, voorzien de verschillende beleidsniveaus een aantal stimuli:

• accijnsverlaging: De Programmawet van 11 juli 2005 stelt PPO volledig vrij van accijn-

zen. De bijmenging van biodiesel in fossiele diesel wordt vanaf eind 2005 tot 2,45 %

fiscaal vrijgesteld en dat loopt op tot 5 % tegen 2008. Voor de bijmenging van bio-
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ethanol en/of bio-ETBE bij gewone benzine wordt 7 % vrijgesteld vanaf de 2e helft van

2006. Voor de effectieve inwerkingtreding is het nog wachten op een KB met de toe-

passingsvoorwaarden;

• normeringen: Er wordt werk gemaakt van een kwaliteitsnormering voor bio-ethanol

en PPO. Voor biodiesel bestaat er al een Belgische norm (NBN EN 14 214), op basis van

de Europese norm. Goede normen moeten de (auto)constructeurs motiveren ook voor

hogere concentraties biobrandstoffen de compatibiliteit met motoren te garanderen;

• subsidiëring van biobrandstofteelten: Aan landbouwers wordt een (bijkomende) steun

voor energieteelten toegekend van 45 euro per ha. Het Vlaams Landbouw Investe-

ringsfonds (VLIF) verleent 30 % steun voor installaties en materieel die op bedrijfs-

niveau specifiek noodzakelijk zijn voor de productie en eventueel het gebruik van

hernieuwbare brandstoffen, zoals installaties voor het persen van koolzaadolie uit

hoofdzakelijk op het bedrijf geteeld koolzaad. Een bijzondere actie gericht op het sub-

sidiëren van de ombouw van motoren voor compatibiliteit met PPO wordt overwogen;

• pilootprojecten: Bio-ethanol en biodiesel maken momenteel minder dan 1 % uit van

de totale EU-markt voor transportbrandstof. In Vlaanderen is het gebruik zelfs beperkt

tot enkele kleinschalige initiatieven. Dat is een groot contrast met koploper

Duitsland, waar biodiesel en PPO al 2,9 % uitmaken van het dieselgebruik (ALT, 2005).

Via concrete pilootprojecten wil de Vlaamse overheid het gebruik van biobrandstoffen

stimuleren (zie ook hoofdstuk 5 Transport). 

Ook industriële productieplannen, zoals de oprichting van Ghent Bio-Energy Valley

(www.gbev.be), kunnen het gebruik van biobrandstoffen in een stroomversnelling bren-

gen. In eerste instantie wordt in de Ghent Bio-Energy Valley een productie van 80 000

ton bio-ethanol en 230 000 ton biodiesel beoogd, wat neerkomt op meer dan 80 % van

de Vlaamse nood aan biobrandstoffen tegen 2010. Voor de toevoer van grondstoffen

wordt de eigen landbouwsector aangesproken, onder meer via het aandeelhouderschap

van bedrijven uit de Belgische landbouwsector en commerciële akkoorden met de

Belgische suikergroep. 

De landbouw kan in Vlaanderen op korte termijn bijdragen tot de verwezenlijking van de

doelstelling i.v.m. biobrandstof via de productie van koolzaad, tarwe en suikerbieten.

Een eerste vraag is of Vlaanderen voldoende ruimte heeft voor die energieteelten. Een

tweede vraag is of de Vlaamse landbouwers bereid zullen zijn om die teelten te produce-

ren. We gaan dat na voor de teelt van koolzaad voor PPO of biodiesel.

Om de doelstellingen voor biodiesel in Vlaanderen te halen op basis van eigen koolzaad-

productie moet de koolzaadoogst 245 231 ton bedragen in 2005 en tegen 2010 oplopen

tot 705 038 ton (tabel 3.3). Bij een rendement van 4,5 ton per ha is 8,6 % van de totale

benutte landbouwoppervlakte (BLO; 633 796 ha) in Vlaanderen nodig om de doelstelling

van 2 % te halen. Voor het halen van de 5,75 % doelstelling is dat bijna 25 %. Gegeven de

competitie met andere toepassingen van grondgebruik, lijkt het niet haalbaar om tegen

2010 alle vereiste biodiesel zelf te produceren. In 2004 bedroeg het Vlaamse koolzaad-

areaal amper 85 ha (wat neerkomt op 1,5 % van het Belgische koolzaadareaal). In 2005

was er sprake van een verdubbeling tot 185 ha (waarvan ongeveer 60 % voor niet-
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voeding). En volgens voorlopige ramingen zal er in 2006 minstens 800 ha koolzaad wor-

den geoogst. Ter vergelijking: in Duitsland neemt de teelt van koolzaad 7 % van de totale

BLO in en een derde daarvan is bestemd voor biodiesel. Het Europese Milieuagentschap

verwacht dat in 2020 oliehoudende zaden en peulvruchten 6 % van het areaal in de EU-

25 zullen innemen (EMA, 2005).

Tabel 3.3: Vereiste hoeveelheid biodiesel, koolzaad en aandeel van het akkerbouwareaal om de biobrandstof-

doelstellingen te halen in Vlaanderen

2005 2010

vereist aandeel biodiesel 2 % 5,75 %

hoeveelheid biodiesel wegvervoer (PJ) 3,19 9,17

benodigde hoeveelheid koolzaad (ton) 245 231 705 038

areaal koolzaad (ha) bij 3 ton/ha 81 744 235 013

bij 4,5 ton/ha 54 496 156 675

bij 6 ton/ha 40 872 117 506

% van de BLO bij 3 ton/ha 12,9 % 37,1 %

bij 4,5 ton/ha 8,6 % 24,7 %

bij 6 ton/ha 6,4 % 18,5 %

Bron: CLE berekeningen op basis van Energiebalans Vlaanderen, VITO; NIS; VMM; García Cidad et al. (2003)

Bij de productie van tarwe en suikerbieten voor bio-ethanol stelt het ruimteprobleem zich min-

der. Uitgaande van een verhouding in het gebruik van benzine ten opzichte van diesel

van 30/70, zijn de doelstellingen voor bio-ethanol haalbaar met inlandse productie

(PW&C, 2005). Wordt twee derde van de bio-ethanol uit tarwe gewonnen en een derde

uit suikerbieten, dan zijn in Vlaanderen 8 847 ha (25 435 ha) tarwe en 2 120 ha (6 094 ha)

suikerbieten nodig voor het halen van de 2 % (5,75 %)-doelstelling. Het areaal bedroeg in

2004 in Vlaanderen 71 671 ha tarwe en 33 088 ha suikerbieten. De prijsvorming zal bepa-

len in welke mate deze teelten voor niet-voeding worden toegepast. 

Blijft nog de vraag of de individuele landbouwer bereid zal zijn om koolzaad te telen.

Met het SEPALE-model (Fernagut et al., 2004) werd de bedrijfseconomische beslissing

gesimuleerd voor verschillende prijs- en rendementsscenario’s (inclusief teelttechnische

beperkingen) en doorgerekend naar de gehele Vlaamse akkerbouw. Bij die beslissing

speelt mee dat het nevenproduct van de koolzaadteelt, de raapkoek, als eiwitrijk vee-

voeder kan worden aangewend. Bij een productie van 3 ton per ha en gegeven de gel-

dende prijzen voor koolzaad zou 29 270 ton koolzaad1 geteeld worden (figuur 3.3). Dat is

11,9 % en 4,2 % van de hoeveelheid die Vlaanderen nodig heeft voor het behalen van res-

pectievelijk de 2 %- en de 5,75 %-doelstelling. Een hogere prijs voor koolzaad is haalbaar

als landbouwers er PPO uit persen die zij ofwel verkopen aan de brandstofhandelaars

(P1) of aan de particulier (P2), ofwel gebruiken voor de eigen tractor (P3). Gebruik van de

PPO voor de eigen wagen van de landbouwers zorgt voor een bijkomend prijseffect (P4).

Onder het meest optimistische scenario wat betreft opbrengst en prijs wordt met bijna

350 000 ton wel genoeg koolzaad geteeld om de 2 %-doelstelling in te vullen, maar nog

niet genoeg om de doelstelling voor 2010 te halen.

1 Het grote verschil tussen het

huidige koolzaadareaal

(85 ha) en het SEPALE-resul-

taat bij huidige koolzaadprij-

zen (29 270 ton of 9 757 ha)

wordt veroorzaakt doordat de

simulaties de actuele en toe-

komstige hervormingen van

het landbouwbeleid reeds

doorrekenen. Die hervormin-

gen (herschikking landbouw-

subsidies met meer

keuzevrijheid voor de teler en

de veel lagere prijs van suiker-

bieten door de suikerhervor-

ming) geven bij hetzelfde

prijsniveau (2000-2003)

reeds een merkbare stijging

van de koolzaadproductie.
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 ‘Marktprijs ‘00-’03’ is de gemiddelde prijs voor koolzaad in de periode 2000-

2003: 164 euro/ton. 

PX is de geschatte marktprijs van koolzaad wanneer de landbouwers alle

geproduceerde koolzaadolie enkel verkopen aan brandstofhandelaars (P1),

of enkel rechtstreeks aan particulieren (P2). De prijs P3 wordt bekomen

wanneer landbouwers de koolzaadolie ten dele of volledig gebruiken voor

aandrijving van hun tractor, en ligt ongeveer even hoog als P2. P4 betreft een

bijkomend prijseffect wanneer landbouwers een beperkt deel van hun

koolzaadolie ook gebruiken voor hun eigen personenwagen.

Figuur 3.3: Aanbodcurve voor koolzaad volgens simulaties met het SEPALE-model onder gegeven prijs- en

opbrengstveronderstellingen (Vlaanderen)

Bron: CLE

Zowel op basis van de beschikbare ruimte als op basis van de simulatie van de bedrijfs-

economische beslissing om koolzaad te telen, is de invoer van biodiesel of toch minstens

de nog niet verwerkte landbouwproducten onvermijdelijk om aan de Europese richtlijn

te kunnen voldoen, zeker met het oog op 2010. Toch is een stimulatie van de inlandse

productie (en verwerking) gunstig. Vooreerst geeft die productie bijkomende voordelen

betreffende economie en tewerkstelling, en vermindert ze onze afhankelijkheid van

buitenlandse energiebronnen. Daarbij komt dat de invoer van biobrandstof op zich ook

weer energie vergt (onder meer voor het transport). Bovendien moet worden vermeden

dat de grootschalige invoer van grondstoffen voor biobrandstoffen een verhoogde

milieudruk meebrengt voor kwetsbare ecosystemen in de productielanden en/of

indruist tegen de rechten van de lokale bevolking in die landen. Voor de landbouwer die

op het eigen bedrijf een meerwaarde wil realiseren, lijkt vooral de koude persing van

koolzaad interessant, met als extra milieukundig voordeel het vermijden van de energie

die vereist is voor verestering. Nadeel is dat gebruik van PPO een aanpassing vereist van

de dieselmotoren in het huidige voertuigenpark.

Op het eerste gezicht lijken biobrandstoffen de meest duurzame oplossing voor het energie-

probleem van onze transportstromen: ze zijn oneindig beschikbaar in de tijd én ze zijn

theoretisch CO2-neutraal: CO2 wordt in planten omgezet tot energierijke biomassa dank-

zij de zon, waarna die biomassa door verbranding in motoren terug wordt omgezet in

CO2. De meeste studies becijferden evenwel dat in de praktijk 1 eenheid fossiele energie
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nodig is om 3 tot 5 eenheden biobrandstofenergie te produceren (o.a. Dewulf et al.,

2005). Ander onderzoek wijst erop dat de vervanging van fossiele diesel door PPO niet

noodzakelijk tot minder broeikasgassen leidt, terwijl de kost van de maatregel extreem

hoog is (Senternovem, 2005). Daarbij komt dat de energetische efficiëntie van de huidige

generatie biobrandstoffen laag is in vergelijking met de aanwending van biomassa voor

andere toepassingen, zoals de gecombineerde productie van warmte en stroom

(Garcia Cidad et al., 2003). Voor een bespreking van de andere milieuprestaties (emissies

van stof, NOx etc.) van biobrandstoffen in vergelijking met andere motorbrandstoffen en

-technologieën verwijzen we naar hoofdstuk 5 Transport in MIRA-T 2005.

Er moet naar gestreefd worden om biomassa aan de energetisch meest efficiëntie toepassing te

besteden, wat er momenteel op neerkomt voldoende biomassa te vrijwaren voor de

stroom- en warmteproductie. In het licht van de doelstellingen inzake biobrandstoffen

wordt bijgevolg continu gezocht naar een nieuwe generatie biobrandstoffen met een

hogere energetische efficiëntie. Veelbelovend is alvast de diesel die ontstaat door

omzetting van biomassa via vergassing en Fischer-Tropschsynthese. Die bio-FT-diesel

scoort milieukundig beter dan biodiesel op basis van koolzaad en is bovendien toepas-

baar in het conventionele wagenpark.

3 . 2 Warmtekrachtkoppeling 
A A N P A K  I N  V L A A N D E R E N

Het Vlaamse regeerakkoord stelt als doel om tegen 2010 25 % van de elektriciteitsleve-

ringen (dus exclusief het eigen verbruik van de energiesector en de netverliezen) milieu-

vriendelijk op te wekken uit hernieuwbare energie (6 %) en warmtekrachtkoppeling. Het

WKK-deel in die doelstelling (19 % of ongeveer 10 000 GWh in 2010) past binnen een

groei van het opgestelde vermogen aan kwalitatieve WKK2 tot ongeveer 1 830 MWe in

Vlaanderen tegen 2012. 

In overeenstemming daarmee werden ook de doelstellingen van het warmtekrachtcerti-

ficatensysteem, dat startte op 1 januari 2005, vastgelegd. Daarbij wordt aan de eigenaar

één certificaat toegekend per MWh primaire energiebesparing, gerealiseerd door een

kwalitatieve WKK–installatie binnen het Vlaamse Gewest die na 31 december 2001 in

gebruik is genomen of ingrijpend gewijzigd. De primaire energiebesparing is de bespa-

ring van brandstof (primaire energie) die wordt gerealiseerd met een WKK ten opzichte

van de gescheiden productie van elektriciteit en warmte. Voor de gescheiden productie

worden daarom ook referentierendementen vastgelegd. Gedurende de eerste vier jaar

na indienstneming van de installatie krijgt de eigenaar het volle aantal certificaten. Na

die periode wordt nog slechts een degressieve fractie van de WKK-certificaten aanvaard.

Hoe groter de besparing, hoe langer men kan rekenen op de inkomsten uit WKK-certifi-

caten. Tegelijkertijd worden de elektriciteitsleveranciers verplicht om voor een stijgend

percentage van hun leveringen WKK-certificaten voor te leggen: van 1,19 % van de totale

elektriciteitsleveringen in Vlaanderen in 2005, tot 5,23 % in 2012. Daardoor wordt een

2 WKK is kwalitatief indien

ze een primaire energie-

besparing van minstens 5 %

realiseert ten opzichte van

gescheiden traditionele

warmte- en elektriciteits-

productie.
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vraag naar WKK-certificaten gecreëerd en krijgen de WKK-certificaten een marktwaarde.

Het systeem is sterk analoog aan het GSC-systeem. 

Uit analyses van VITO en Cogen Vlaanderen, het Vlaamse promotieorgaan voor WKK, blijkt

dat WKK-certificaten een belangrijke impact hebben op de rentabiliteit van een WKK-

project. De certificaten kunnen een initieel niet-rendabel project toch rendabel maken.

Samen met de liberalisering van de elektriciteitsmarkt en de stijgende aardgasprijzen heb-

ben de lange besprekingen die aan het opstarten van het WKK-certificatensysteem vooraf

gingen ervoor gezorgd dat heel wat potentiële investeerders hun projecten de afgelopen

jaren wat hebben uitgesteld. Dat is te zien in figuur 3.4, waar de toename aan geïnstal-

leerd vermogen in de jaren 90 de laatste jaren niet meer werd doorgetrokken. 

In 2004 is er in Vlaanderen in totaal 1 081 MWe aan WKK’s (incl. de niet-kwalitatieve)

opgesteld, bestaande uit 15 % motoren, 60 % gasturbines en STEG’s en 25 % stoom-

turbines. Dat totale opgestelde vermogen bedraagt 37,5 % van het energetisch WKK-poten-

tieel voor Vlaanderen zoals dat door VITO in 1997 bepaald werd. De cijfers zijn inclusief

stoomturbines met directe mechanische aandrijving. De WKK’s produceerden ongeveer

6 688 GWh elektriciteit in 2004, dat is ongeveer 13 % van het Vlaamse elektriciteits-

gebruik in 2004.

Figuur 3.4: Totaal opgesteld elektrisch WKK-vermogen (Vlaanderen, 1990-2004)

Bron: Liekens et al. (2005)

Van het hele Vlaamse WKK-park voldeed in 2004 in totaal 790 MWe, ofwel 73 %, aan de

kwaliteitsdefinitie uit de Vlaamse wetgeving. Die kwalitatieve WKK’s realiseerden in 2004

een primaire energiebesparing van 3 098 GWh, wat overeenkomt met 263 kton olie,

299 Mm3 aardgas of 431 kton kolen. De geschatte CO2-besparing komt dan op 2 325 kton3.

Van alle Vlaamse kwalitatieve WKK’s is er 60,1 MWe vermogen opgestart na 31 december

2001. Enkel die WKK’s komen in aanmerking voor inleverbare WKK-certificaten. In totaal

produceerden die WKK’s in 2004 voor 274,3 GWh elektriciteit en realiseerden ze een

primaire energiebesparing van 153,2 GWh. Die energiebesparing bedroeg 0,3 % van de

3 In de veronderstelling dat de

CO2-emissiefactor voor elektrici-

teitscentrales op 760 kg/MWhe

wordt genomen conform het

Vlaams Klimaatbeleidsplan

2002-2005, dat alle brandstof

van de WKK’s aardgas is en dat de

referentie voor de WKK-warmte

een gasgestookte ketel is.
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De energie-intensiteit van de Vlaamse economie lag in 2004 bijna

gelijk met het niveau van 1990: +0,1 %. Tot en met 1998 steeg ze

nog tot 13,6 % boven het niveau van 1990, maar sinds 1999 is er

een duidelijke daling merkbaar. Die verandering van energie-

intensiteit kan enerzijds veroorzaakt worden door een structureel

effect (minder energie-intensieve sectoren winnen aan belang in

de Vlaamse economie), anderzijds kan het duiden op een verbete-

ring in de energie-efficiëntie (minder energie nodig per geprodu-

ceerde eenheid).

De koolstofintensiteit is in de periode 1990-2004 gedaald met 14,8 %.

De curve van de koolstofintensiteit daalt enerzijds door de directe

band met het energiegebruik. Bovendien daalt ze sterker dan de

curve van de energie-intensiteit door de omschakeling naar kool-

stofarmere brandstoffen: vaste brandstoffen met een hoge CO2-

emissiefactor werden voornamelijk vervangen door aardgas met

een lagere CO2-emissiefactor.

De energie-intensiteit is gedefinieerd als de hoeveelheid bruto binnenlands

energiegebruik die wordt gebruikt per eenheid van bruto binnenlands 

product (tegen constante prijzen van 1995). 

De koolstofintensiteit is gedefinieerd als de hoeveelheid CO2 uitgestoten ten

gevolge van energiegebruik en de hoeveelheid energiegerelateerde CO2-

emissies (procesemissies in de chemie en emissies ten gevolge van het niet-

energetische verbruik van brandstoffen in andere sectoren) per eenheid van

bruto binnenlands product (tegen constante prijzen van 1995). 

elektriciteitsleveringen in Vlaanderen voor 2004. Volgens het besluit over de kwalitatieve

WKK’s van 4 maart 2004 dient dat aandeel tegen 31 maart 2006 – en dus met betrekking

tot het productiejaar 2005 – gestegen te zijn tot 1,19 %. De volgende maanden wordt de

bouw van enkele nieuwe, grote industriële WKK-installaties met een totaal vermogen van

meer dan 500 MWe afgerond. Die installaties kunnen een belangrijke invloed uitoefenen

op het aantal warmtekrachtcertificaten dat in de komende jaren kan worden toegekend. 

E n e r g i e -  e n  k o o l s t o f i n t e n s i t e i t  

v a n  d e  V l a a m s e  e c o n o m i e

Evolutie van de energie-intensiteit en de koolstofintensiteit (Vlaanderen, 1990-2004)

Bron: VITO, APS
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B I O - W K K :  E F F I C I Ë N T  E N  G R O E N  

Installaties die tegelijkertijd elektriciteit en nuttige warmte opwekken uit biomassa, de

zogenaamde bio-WKK’s, kunnen naast WKK-certificaten ook een extra financiële stimu-

lans krijgen door GSC’s. Uit diverse analyses van VITO blijkt dat het financiële voordeel

van de GSC’s enkele malen groter is dan het voordeel van de WKK-certificaten. Dat is te

verklaren door de hogere boeteprijs voor een ontbrekend GSC en het ontbreken van het

degressieve karakter bij GSC’s. Om bio-WKK’s alle kansen te geven, werkt de Vlaamse

overheid momenteel een ontwerpbesluit uit dat een reductie (versoepeling) omvat van

het rendement van de elektrische referentiecentrale.

De opgestelde bio-WKK’s zijn qua aantal vooral gasmotoren die biogas of stortgas ver-

werken. Voor de motoren-WKK’s stond er in 2004 ongeveer 12,2 MWe opgesteld voor

biogastoepassingen. Bovendien was er voor 27,6 MWe aan stoomturbines opgesteld die

biomassa gebruiken en als WKK werken. In totaal komt dat op 39,8 MWe aan bio-WKK.

Al die WKK’s realiseerden in 2004 een primair meerverbruik van 77 GWh bij een elektrici-

teitsproductie van 136,3 GWh (indien vergeleken met het niet-hernieuwbare energie-

gebruik van een gasgestookte STEG-centrale en een aparte ketel). Indien enkel met de

kwalitatieve bio-WKK’s wordt rekening gehouden, dan resteert er nog 18,9 MWe aan bio-

WKK welke 41,5 GWh elektriciteit produceerde en 35,5 GWh primaire energiebesparing

opleverde.

M e e r  i n f o r m a t i e  o v e r  

E n e r g i e  e n  K l i m a a t v e r a n d e r i n g  

o p w w w . m i l i e u r a p p o r t . b e .
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