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Samenvatting

In 1996 werd de Vlaamse Instelling voor het Rationeel Energiegebruik, VIREG, opgericht om de
verschillende initiatieven op het gebied van rationeel energiegebruik (REG) in het Vlaams Gewest te
coördineren. In het kader van een akkoord in het CCGE1 was de financiering van dit beleid in eerste
instantie opgebouwd uit een vast bedrag op jaarbasis, maar werd in 1997 vervangen door een tarifaire
maatregel van 1 centiem BEF per verkochte kWh.  Deze gelden worden door de
elektriciteitsdistributiesector beheerd en gebruikt voor directe en indirecte acties op het gebied van
rationeel energiegebruik, en dit zowel in de residentiële als niet-residentiële sector.

Jaarlijks maakt de elektriciteitsdistributiesector een verslag waarin het voorbije jaar zowel op
inhoudelijk als op financieel vlak geëvalueerd wordt.  Een belangrijke succesparameter die daarbij
gehanteerd wordt is de gerealiseerde besparing aan primaire energie per bestede frank, t.t.z. de
'effectiviteit' van de REG-acties.

Om deze effectiviteit te kunnen berekenen is veel data nodig, gaande van de besteding van het
budget, over de gerealiseerde besparing, tot het aandeel van de REG-acties in die besparing.  Om een
objectieve inschatting van deze effectiviteit te bekomen werd VITO gevraagd een studie uit te voeren.
De bekomen resultaten verschilden in belangrijke mate van deze van de elektriciteitsdistributiesector.
Dit kan verklaard worden door een beperkte beschikbaarheid aan gegevens waardoor niet alle effecten
in rekening gebracht konden worden.

VIREG en de Vlaamse gemengde en zuivere intercommunales besloten daarom een studie te laten
uitvoeren die door een doorgedreven dataverzameling en enquêtering een onderbouwde berekening
kan maken van de effectiviteit van de REG-acties.  Tevens moet deze studie resulteren in een
eenvoudige methodiek om ook in de toekomst, op basis van enkele eenvoudig te monitoren gegevens,
de jaarlijkse effectiviteit te kunnen bepalen.

Dit onderzoek houdt rekening met verscheidene effecten die de effectiviteit van het bestede REG-
budget beïnvloeden:

§ attentiewaarde van directe acties;

§ attitude/gedragverandering;

§ verhogen kennisniveau;

§ meeneem-effect

§ baumol-effect

Daarenboven zal de studie door middel van doorgedreven dataverzameling bijkomende cijfers voor het
bepalen van de referentiewaarde en de gerealiseerde besparingen benutten.

De resultaten van deze analyses vertonen voor een aantal technologieën en acties belangrijke
verschillen met de eerder gemaakte berekeningen.  De vergelijking van de berekende besparing door
VITO, de sector en 3E zijn in overzicht gegeven in Tabel 54 en Tabel 59.  Hierbij moeten de volgende
bemerkingen gemaakt worden.

Het inschatten van de effecten die bepalen welk deel van de energiebesparing mag worden
toegerekend aan de REG-acties, is zo waarheidsgetrouw mogelijk gebeurd.  De vastgestelde marges
vormen een betrouwbaar interval voor de inschatting van de energiebesparing.

Het inschatten van de besparingen in de niet-huishoudelijke sector is moeilijker, gezien een gebrek aan
gegevens en de grote verscheidenheid in de toepassingen van de energiezuinige investeringen. Het
inschatten van de besparingen als gevolg van indirecte acties bij de niet-huishoudelijke sector was in
het kader van dit onderzoek niet mogelijk, gezien de lage aantallen interviews, maar is kwalitatief
beschreven in hoofdstuk 7.

Op basis van de conclusies van de analyses, zijn aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstig
REG-beleid.  Het is essentieel om een eenduidige methodiek toe te passen voor de bepaling van de
besparingen van REG-acties, zeker in het geval deze besparingen deel uitmaken van een

                                                  
1 Controlecomité voor gas en elektriciteit
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normeringkader opgelegd door de overheid.  De voorgesteld methodiek in deze studie kan in principe
direct toegepast worden voor de toekomstige REG acties in Vlaanderen.

Het is belangrijk om de acties prioritair te richten op de meest kosteneffectieve acties, zonder hierbij
de aandacht te verliezen voor maatregelen zoals sensibilisering, opleiding en andere indirecte acties
waarvan in vele gevallen het effect langer op zich laat wachten, maar niettemin essentieel is in een
REG beleid gericht op lange termijn.

De evolutie in het REG-gedrag over een de beperkte periode beschouwd in deze studie toont duidelijk
het dynamisch karakter in gedrag en innovatie in technologie.  Een effectief beleid dient deze
dynamiek te stimuleren.  Dit veronderstelt een generische behandeling van maatregelen, en een
aanvaarding van nieuwe maatregelen (en hun geassocieerde energiebesparing op basis van een
goedgekeurde rekenmethodiek) op continue basis, i.f.v het marktaanbod.  De overheid kan hiervoor op
geregelde basis voor een bepaalde periode een gespecialiseerd bureau mandateren (aggregeren) om
telkens zich een nieuwe maatregel door intercommunales wordt voorgesteld, er een validatie van de
methodiek door een onafhankelijke partij kan gebeuren.  Deze methodiek wordt dan integraal deel van
de volledige methodiek die gebruikt wordt door alle intercommunales

Om een coherent en efficiënt REG beleid te voeren is tenslotte een afstemming op andere maatregelen
ter bevordering van REG essentieel, in het bijzonder op fiscale maatregelen die onder federale
bevoegdheid vallen, en die in bepaalde gevallen het gebruik van dezelfde technologieën willen
bevorderen.
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Gebruikte afkortingen

ICO(‘s) Intercommunale(s)

REG Rationeel energiegebruik

EMIS Energie en Milieu Informatiesysteem van het Vlaams Gewest (www.emis.vito.be)

VIREG Vlaamse Instelling voor het Rationeel Energiegebruik

BCEO Beheerscomité van Elektrische Ondernemingen

VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
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1 Inleiding

1.1 Situering

Binnen de Vlaamse Overheid werd de Vlaamse Instelling voor het Rationeel Energiegebruik, VIREG,
opgericht om de verschillende initiatieven op het gebied van rationeel energiegebruik (REG)  in het
Vlaams Gewest te coördineren.  VIREG is een overlegplatform tussen de energiegebruikers,
energieproducenten, en de transport- en distributiebedrijven.  De samenwerking is gebaseerd op een
nota van wederzijds begrip die ondertekend is tussen de elektriciteitsdistributiebedrijven en de
Vlaamse Overheid.   Inter-Regies en Intermixt ondertekenden deze nota op 16 juli 1996, waarin een
akkoord vervat zit over de aanwending van de middelen die in de aanbeveling van het Controlecomité
voor Elektriciteit en Gas ter beschikking worden gesteld voor de bevordering van rationeel
energiegebruik.  Dit budget wordt beheerd door de distributiemaatschappijen, maar de bestedingen
worden meegestuurd door het Vlaams Gewest.

De budgetten die beschikbaar zijn voor REG-acties komen sinds 1997 uit de tariefmaatregel van 1
centiem per verkochte kWh.  Voor het jaar 1996 werd op federaal niveau het vaste bedrag van 415
MBEF op jaarbasis voorzien.  De toepassing van het Plan vanaf 1 april 1996 impliceert dat voor 1996
75% van het hiervoor vermelde bedrag, nl. 310 MBEF, ter beschikking wordt gesteld.  In België was in
de periode 1996-1999 een bedrag van 1620.8 MBEF beschikbaar voor REG-acties.  Daarvan was 980.1
MBEF beschikbaar voor Vlaanderen.  De besteding bedroeg voor Vlaanderen 1272.6 MBEF, 129.8 %
van het voorziene budget.  Dit bedrag werd voor 51 % uitgegeven aan premies, 21 % aan opleiding
en sensibilisering, 21 % voor kennis en beheer en 7 % aan energie-audits.

De REG-acties die worden uitgevoerd door de intercommunales zijn verdeeld over 4 doelgroepen :

§ Huishoudens

§ Industrie (incl. land- en tuinbouw)

§ Tertiaire sector

§ Gemeentes

Er wordt onderscheid gemaakt tussen :

§ Directe acties : acties met toekenning van een premie voor introductie van nieuwe technologieën
door reductie terugverdientijd, en ondersteuning informatiecampagnes.

§ Indirecte acties : acties gericht op wijziging aankoopbeslissingen en aanzetten tot rationeel
energieverbruik, incl. energie-audits.

De elektriciteitsdistributiesector heeft een inschatting gemaakt van de energiebesparing die bereikt is
door de directe en indirecte acties [BCEO 98],[BCEO 99],[BCEO 00].  Deze energiebesparing betreft
een maximum, omdat alle effecten zijn toegeschreven aan de REG-acties. Andere effecten werden niet
gekwantificeerd bij gebrek aan gegevens hierover.

De methode van de elektriciteitsdistributiesector is geëvalueerd door VITO. VITO plaatst
kanttekeningen bij de inschattingen van de elektriciteitsdistributiesector.  Wat betreft de directe acties
hebben deze kanttekeningen vooral betrekking op de keuze van de referentiesituatie (bijvoorbeeld de
aanname van elektrische verwarming van water). Wat indirecte acties betreft is de belangrijkste
kanttekening dat alle voordelen aan de sector worden toegerekend. VITO komt met alternatieve
berekeningen, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat voor een goede berekening meer gegevens nodig
zijn. VITO stelt besparingen die niet voldoende kunnen worden onderbouwd, gelijk aan 0. De
besparing die is vastgesteld door VITO betreft daarom een minimum.

De verschillen tussen de inschattingen van de elektriciteitsdistributiesector en VITO zijn voor het
Ministerie van Vlaamse Gemeenschap en de intercommunales aanleiding geweest onderzoek te laten
uitvoeren naar het ontwerpen en toepassen van een realistische methodologie om de
energiebesparingseffecten van REG-acties van de elektriciteitsdistributiesector in 2000 in Vlaanderen
vast te stellen.
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Naast eerder genoemde onnauwkeurigheden in de berekeningswijzen, houden beide
berekeningswijzen geen rekening met effecten als meeneem-effecten en baumol-effect2. Voor een
juiste inschatting van de besparing die kan worden toegerekend aan de REG-acties, geeft het
onderzoek van deze effecten een meerwaarde ten opzichte van eerder uitgevoerde berekeningen.

1.2 Elektriciteitsverbruik in België en Vlaanderen

Elektriciteit is een belangrijke energievector voor België, waarvan het aandeel in het totale primaire
energieverbruik de laatste jaren gestaag gestegen.  Figuur 1 toont het totale elektriciteitsverbruik voor
België, waarin de evolutie van de aandelen van de 3 gewesten wordt voorgesteld.
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Figuur 1 Elektriciteitsverbruik in België, opgedeeld per gewest [EMIS]

Het sectoriële verbruik in Vlaanderen wordt in Figuur 2 voorgesteld.  De residentiële sector en de
industrie vertegenwoordigen ongeveer 98% van het elektriciteitsverbruik.  Transport (lees
'spoorverkeer') neemt slechts een klein percentage van het verbruik voor zijn rekening.

De REG-acties van de Vlaamse distributiesector oriënteren zich zowel op de huishoudelijke sector als
de industrie.

Industrie
56%

Transport
2%

Residentieel 
en andere

42%

Totaal: 164.4 PJ

Figuur 2 Verdeling van het elektriciteitsverbruik in 1999 te Vlaanderen [EMIS]

                                                  
2 Zie hoofdstuk 2 voor een definitie van deze termen
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1.3 Doelstellingen

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

1. Berekening van de effectieve energiebesparing van de REG-acties van de
elektriciteitsdistributiesector in de jaren 1996 t/m 2000.

2. Ontwikkeling en karakterisatie van een vereenvoudigde rekenmethode voor de inschatting
van de energiebesparing van de REG-acties van de elektriciteitsdistributiesector op basis
van gerichte gegevensverzameling.

3. Organisatie van een workshop met de betrokken partijen om een consensus te bereiken
over de voorgestelde rekenmethode.

4. Toepassing van de eenvoudige berekenwijze op de REG-acties van 2000.

5. Interpretatie van de resultaten en het geven van aanbevelingen ten aanzien van
toekomstig REG beleid.

1.4 Beknopte methodiek

De verschillen tussen de inschattingen van besparingen door de elektriciteitsdistributiesector en VITO
zijn voor het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap en de intercommunales aanleiding geweest
onderzoek te laten uitvoeren naar het ontwerpen en toepassen van een realistische methodologie om
de energiebesparingseffecten van REG-acties in Vlaanderen vast te stellen.

Deze studie zal onderzoeken welke bijkomende relevante gegevens beschikbaar zijn binnen België,
zodat met een grotere nauwkeurigheid een inschatting kan worden gemaakt van de bereikte
besparingen.  Dit betreft statistische gegevens, verkoopcijfers van apparaten, tijdreeksen van
geïnstalleerd vermogen van bepaalde apparatuur, eventuele enquête-resultaten van onderzoeken die
gedaan zijn bij huishoudens enz.   Verder zullen enquêtes en interviews worden afgenomen bij
huishoudens en bedrijven.

Aandacht zal uitgaan naar het vaststellen van de juiste referentiesituatie. Voor het opstellen van een
onderbouwde berekening van de energiebesparing als gevolg van REG-acties, wordt ook het effect van
enkele neveneffecten zoals het meeneem-effect en het Baumol-effect onderzocht.

De besparing die is bereikt als gevolg van de indirecte acties, is moeilijker kwantitatief vast te stellen.
Deze studie zal een verantwoorde inschatting van de effecten van de REG-acties op het proces van
kennis-attitude-gedragsverandering doen, ook op basis van resultaten van de vermelde enquêtes en
interviews.

Verder ligt het in de bedoeling van VIREG dat de effecten van de REG-acties die de komende jaren
uitgevoerd zullen gaan worden, gemonitored kunnen worden. Daarvoor is het nodig dat een goede
inschatting wordt gemaakt van de belangrijke variabelen en dat er een werkbare rekenmethodiek
wordt ontwikkeld.  Met behulp van de verzamelde gegevens, de enquêtes en de bevragingen wordt de
energiebesparing als gevolg van de REG-acties in de periode 1996-2000 zo nauwkeurig mogelijk
bepaald. Uit dit onderzoek komt ook naar voren welke variabelen het meest bepalend zijn voor de
nauwkeurigheid van de berekening van de energiebesparing. Op basis van de meest belangrijke
variabelen kan een eenvoudige methodiek worden ontwikkeld, die in het vervolg gebruikt kan worden
voor het monitoren van het effect van de REG-acties.  Deze vereenvoudigde methodiek zal toegepast
worden op de gegevens van het jaar 2000.
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1.5 Leeswijzer

In dit rapport wordt het onderzoek naar de besparingseffecten van de REG acties in Vlaanderen
gedurende de periode 1996-2000 besproken.

In hoofdstuk 2 worden algemene theoretische achtergrond vanuit de literatuur op het gebied van
psychologie en sociologie omschreven en wordt een onderzoeksmodel opgesteld.

In hoofdstuk 3 wordt de methode voor de berekening van de besparingseffecten van de REG acties
toegelicht. De verschillende factoren welke een rol spelen bij de vaststelling van de werkelijke
besparingen door REG-acties worden geanalyseerd.

In hoofdstuk 4 wordt aangegeven wat in ideale omstandigheden aan gegevens beschikbaar moet zijn
voor de berekeningen, welke gegevens hiervan effectief beschikbaar zijn, hoe deze zijn verkregen en
via welke bronnen.

In hoofdstuk 5 worden de besparingen van de verschillende REG-acties weergegeven, waarbij
aandacht voor een goede keuze en onderbouwing van de referentie,  en wordt ook per actie
aangegeven wat de berekening van de sector en van VITO inhield.  In hoofdstukken 8 en 9 staan
vergelijkende tabellen met de conclusies uit de genoemde rapporten van BCEO en VITO.

In hoofdstuk 6 en 7 worden de resultaten van respectievelijk de enquêtes onder huishoudens en de
interviews bij bedrijven besproken. De effecten waarvoor de energiebesparing dient te worden
gecorrigeerd, worden waar mogelijk gekwantificeerd. Niet te kwantificeren effecten zullen worden
beschreven.

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van hoofdstuk 5,  6 en 7 geïntegreerd.  Dit leidt tot een
inschatting van de daadwerkelijke besparingen als gevolg van de REG acties. Tevens wordt een
vereenvoudigd rekenmodel voor het vaststellen van de effectieve besparingen door de REG acties
ontwikkeld.

In hoofdstuk 9 tot slot worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor het toekomstige
REG beleid in hoofdstuk 10. Tevens zal worden aangegeven welke variabelen in de toekomst
gemonitored dienen te worden om de besparingen met voldoende betrouwbaarheid te kunnen
bepalen.



Onderzoek naar de energiebesparingseffecten van de REG-acties van de elektriciteitsdistributiesector in Vlaanderen
Manon Kerssemeeckers, Roel De Coninck, Joos Gysen, Hans Bruyninckx, Geert Palmers
3E – HIVA-K.U. Leuven - 27/06/02 P 12 / 198

2 Theoretische achtergrond

2.1 Beleidsinstrumenten en hun effecten

Diverse beleidsinstrumenten kunnen worden ingezet om bedrijven en huishoudens te motiveren om
rationeler met energie om te gaan. Deze beleidsinstrumenten kunnen op verschillende manieren
worden gegroepeerd.  Belangrijk is om zowel onderscheid te maken in de aard van de instrumenten
als de manier waarop het instrument werkt. Globaal kunnen beleidsinstrumenten die worden ingezet
met als doel energiebesparing, gericht zijn op technologische vernieuwing of op energiebesparing door
gedragsverandering.

Tabel 1 Verschillende types beleidsinstrumenten ; de in het grijs aangegeven instrumenten maken
deel uit van de REG acties van de intercommunales in Vlaanderen.

Type instrument Gericht op technologische oplossingen Gericht op gedragsverandering

Financiële stimuli Subsidies of fiscale
stimuleringsmaatregelen om
investeringen rendabeler te maken
(generiek versus technologiespecifiek)

Heffingen, bijvoorbeeld op
brandstof, waardoor men minder
zal verbruiken. Leidt ook tot
aanschaf van energiezuinige
apparaten.

Regulering Afdwingen via wetgeving
(bijvoorbeeld wet milieubeheer (NL),
emissienormen, normen voor
energiegebruik van gebouwen (EPN))

Afdwingen via wetgeving
(bijvoorbeeld autoloze zondag)

Ondersteunen Convenanten, vrijwillige afspraken Voorlichting, sensibilisering

Subsidies en fiscale maatregelen kunnen technologie-specifiek of generiek zijn. De REG-premies zijn
technologie specifiek omdat slechts aan de omschreven technieken premies worden toegekend. In
diverse landen, waaronder de Scandinavische landen en Nederland, worden beleidsmaatregelen steeds
meer generiek ontworpen hetgeen ook in overeenstemming is met de richtlijnen van de Europese Unie
[EU 01]. Een generieke regeling stimuleert alle technieken, mits een bepaalde minimale besparing
aannemelijk gemaakt kan worden.

De acties onderzocht in deze studie zijn in het grijs aangegeven in Tabel 1 : het betreft subsidies,
informatieverstrekking en sensibilisering.

Voor het bespreken van deze effecten in de volgende paragrafen, wordt de volgende indeling
gehanteerd:

Gewenste effecten :

§ Verhoging van de rentabiliteit van investeringen

§ Attentiewaarde

§ Vergroten van kennis

§ Beïnvloeding van attitude en gedrag
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Niet-gewenste effecten

§ Meeneem-effect3

§ Baumol effect

2.2 Definities

De volgende definities worden gehanteerd m.b.t acties en effecten :

§ Directe REG-actie = actie waarbij een premie verleend wordt

§ Indirecte REG-actie = andere REG acties

§ Rechtstreeks effect = effect dat kan worden toegekend aan de premie

§ Onrechtstreeks effect = ander effect van directe of indirecte actie

2.3 Gewenste effecten

2.3.1 Verhoging van de rentabiliteit van investeringen

Het belangrijkste doel van positieve of negatieve financiële prikkels is om de incentive structuur voor
bedrijven of huishoudens te veranderen door de kosten-baten balans te wijzigen [BAU 81]; [MAR 99].
Huishoudens of bedrijven die op basis van een financiële afweging een bepaald gedrag vertonen of
een bepaalde investeringsbeslissing nemen, zullen gestimuleerd worden door de hogere rentabiliteit als
gevolg van de subsidie.

In het standaard economisch besluitvormingsmodel wordt ervan uit gegaan dat aan het adopteren van
een nieuwe techniek een (rationele) keuze ten grondslag ligt op basis van relevante financiële kosten
en baten. Dit houdt in dat een beslisser de kosten en baten van de verschillende voorliggende opties
afweegt, gegeven de voor hem of haar geldende specifieke. Een centraal begrip in deze afweging is
‘rentabiliteit’. In zijn meest elementaire vorm geeft rentabiliteit in deze context de verhouding weer
tussen enerzijds de opbrengst van een investering of de bijdrage van een investering aan de
ondernemingswinst en anderzijds de  investeringskosten. Binnen de economische theorie van
investeringsgedrag zijn een aantal kentallen ontwikkeld waarmee op systematische wijze de rentabiliteit
van een investering beoordeeld wordt, zoals bv. de ‘Interne Rentevoet’ en de ‘Terugverdientijd’.

In ondernemingen wordt veelal een door het management vastgestelde kritische terugverdientijd
gehanteerd. Gebruik makend van dit kengetal wordt een technologie geadopteerd indien de berekende
(verwachte) terugverdientijd van een investering in die technologie korter is dan de kritische
terugverdientijd. Is de terugverdientijd langer dan de gehanteerde kritische terugverdientijd, dan
wordt er niet geadopteerd.

Wanneer een beslisser over volledige informatie zou beschikken en dus in staat is om alle relevante
opties met elkaar te vergelijken, dan zal hij volgens het standaard investeringsbeslissingsmodel de
techniek met de hoogste rentabiliteit adopteren. Deze invalshoek ligt tevens ten grondslag aan veel
energiebesparingsanalyses waarbij slechts naar het verschil in investeringskosten van beschikbare
technologieën wordt gekeken en naar hun relatieve prestatie in termen van energieverbruik. In dat
geval is het altijd rationeel om die technologie te adopteren waarbij de grootste energiebesparing per
geïnvesteerde BEF wordt gerealiseerd.

We bespreken hier kort een aantal studies die investeringsbeslissingen op het niveau van het
huishouden en het bedrijf geanalyseerd hebben.

Uit de HIVA studie over sociaal economische gevolgen van milieubeleid in Vlaanderen (1999) blijkt dat
uit een lijst van 11 mogelijke factoren, “overheidssteun bij milieu-investeringen” slechts op de negende
plaats staat bij de motieven om in milieuzorg te investeren. De top drie factoren waren het “imago van
het bedrijf”, het “milieubeleid van de regering”, en de “te verwachten wetgeving”.  Deze resultaten
worden bevestigd door [HUY 93]

                                                  
3 Dit wordt ook vaak het free-rider effect genoemd. Er is in deze studie bewust voor gekozen niet de benaming “free riders” te
kiezen, omdat daar een negatieve beoordeling aan vast hangt, terwijl de personen die ook zonder premie de energiezuinige
investering zouden doen, juist voorlopers zijn in de markt hetgeen positief, gewenst gedrag is.
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Uit eerdere studies naar effectiviteit van energie-subsidies bij bedrijven blijkt dat slechts de helft van
de bedrijven rekening houdt met de terugverdientijd van investeringen alvorens beslissingen te nemen
[Gruber E., Brand M. ,1991]. Dit gaat in tegen het beeld van het ‘rational-actor-model’  waarin van
volledige informatie en rationele beslissingsmodellen vertrokken wordt op basis van kosten baten
analyses en budgetrestricties [DAV82]

Naast het verhogen van de rentabiliteit van investeringen, beïnvloeden subsidies ook onrechtstreeks de
informatieset van bedrijven en huishoudens op basis waarvan een investeringsbeslissing wordt
genomen. Subsidies hebben dus ook een informatief en persuasief effect, hetgeen de attentiewaarde
wordt genoemd.

2.3.2 Onrechtstreeks effect van een subsidieregeling : attentiewaarde

Subsidies verbeteren niet alleen de relatieve kosten-baten verhouding van energiebesparende opties,
maar geven tevens een signaal over de verzameling beschikbare technologieën [KOM 00]. Hier treedt
dus een leereffect op van de kant van de investeerder dat mogelijk niet of langzamer tot stand zou zijn
gekomen zonder de inzet van het subsidie-instrument.

De overheid verspreidt dan via een subsidieregeling informatie over bijvoorbeeld het presteren van een
techniek door enerzijds bepaalde bedrijven financieel over de streep te trekken middels de subsidie
zelf, en anderzijds door via de regeling zelf informatie over specifieke technologieën te verspreiden
[STO 86].

Mensen of bedrijven kunnen door een subsidie op de hoogte raken van het bestaan van een bepaalde
techniek of van de mogelijkheid om die techniek toe te passen in hun situatie. Dit wordt
attentiewaarde van een subsidieregeling genoemd. Door de subsidie gaan andere bedrijven, buren,
kennissen erover praten hetgeen een attentieverhogend effect heeft.

Tevens gaan bijvoorbeeld fabrikanten soms adverteren met de subsidie. Dit wordt ook wel het free-
driver effect genoemd, maar zal in deze studie niet verder aan bod komen.

Zowel investeerders die gebruik maken van de subsidie als investeerders die zonder premie investeren,
kunnen door de regeling geattendeerd zijn op de techniek.

2.3.3 Verhogen van kennisniveau

Kennis over een bepaald onderwerp (REG) is nodig om een attitude te vormen (naast andere
factoren). De attitudeverandering is echter niet noodzakelijk om het gewenste gedrag te vertonen.
Immers een loutere kosten-baten afweging op basis van gunstige financiële realiteit kan volstaan om
zelfs de meest onverschillige persoon over de streep te trekken op basis van pure economische
rationaliteit.

Kennisvergroting is bij uitstek een beoogd effect van indirecte acties zoals folders, scholing,
voorlichtingsavonden, TV-spots, etc. Maar ook de subsidies – in principe directe acties - kunnen een
bijkomend kennisversterkend karakter hebben.

2.3.4 Effecten op attitude-gedragsprocessen

Om meer inzicht te verkrijgen in de totstandkoming van een positieve attitude t.a.v. REG en het
vertonen van gewenst gedrag, is het noodzakelijk om in te gaan op theorieën vanuit de psychologie en
sociologie.

De theorie omtrent de vorming van attitude en gedrag speelt hierbij een centrale rol, omdat een
investeringsbeslissing wordt gezien als het vertonen van gedrag. Er is ook veel onderzoek gedaan naar
adoptie van innovaties [ROG 83].  In welke mate penetreren nieuwe technologieën in de markt en
welke variabelen zijn daarop van invloed ?  Voor het ontwikkelen van succesvol beleid is het nodig om
inzicht te krijgen in deze variabelen, zodat daarop met specifieke instrumenten kan worden ingespeeld.

Adoptie van innovaties en totstandkoming van gedrag

Rogers [ROG 83] ontwikkelde een adoptiemodel voor technologische innovaties. Onder adoptie wordt
verstaan het aanschaffen en inpassen van een bepaalde technologie. Dit kan voor een bedrijf de



Onderzoek naar de energiebesparingseffecten van de REG-acties van de elektriciteitsdistributiesector in Vlaanderen
Manon Kerssemeeckers, Roel De Coninck, Joos Gysen, Hans Bruyninckx, Geert Palmers
3E – HIVA-K.U. Leuven - 27/06/02 P 15 / 198

investering in een nieuwe techniek zijn en voor een huishouden de aanschaf van een energiezuinige
wasmachine.

BESLISSINGSPROCES

I II III IV V
Uitgangs-
condities

Kennis Overtuiging Beslissing Implementatie Bevestiging

1. Ervaring
2. Behoeften
3. Innovativiteit
4. Sociale

omgeving

1. Socio-
economische
kenmerken

2. Persoonlijke
variabelen

3. Communicatief
gedrag

1. Voordeel
2. Inpasbaarheid
3. Complexiteit
4. Mogelijkheid tot

uitproberen
5. Mogelijkheid tot

observeren

1. Adoptie
2. Afwijzing

Figuur 3 Adoptie van innovaties [ROG 83]

Dit model suggereert dat het beslissingsproces duidelijk te onderscheiden stappen kent. In de praktijk
is het zo dat de verschillende stadia elkaar overlappen en dat zelfs stadia in een andere volgorde
kunnen worden doorlopen.

Uitgangscondities

Als uitgangscondities worden door Rogers gegeven: de eerder opgedane ervaringen met de innovatie,
de behoefte aan de innovatie, innovativiteit van het bedrijf of huishouden en de normen van het
sociale systeem waarin de beslissingseenheid zich bevindt. Innovativiteit wordt door Midgley en
Dowling (1978) gedefinieerd als

1. de mate waarin een persoon open staat voor nieuwe ideeën en

2. de mate waarin een persoon zijn beslissingen laat afhangen van andere leden van de sociale
omgeving.

Innovatieve personen zoeken over het algemeen gerichter en specifieker naar informatie en laten zich
minder beïnvloeden door de sociale omgeving.

Kennis

Het beslissingproces begint volgens Rogers wanneer een persoon blootgesteld wordt aan of bekend
raakt met de innovatie en enig idee krijgt over de werking ervan. Er bestaat nog discussie over de
initiatie van het beslissingsproces. Sommige onderzoekers denken dat de blootstelling passief van aard
is en dat daarna een behoefte wordt ontwikkeld. Anderen denken dat er een behoefte ontstaat en dat
de persoon bewust op zoek gaat naar informatie. Het lijkt aannemelijk dat beide vormen voorkomen,
afhankelijk van persoonlijke variabelen en de mate van innovativiteit van de actor.

Overtuiging

In dit stadium van de analyse wordt door de persoon een positieve dan wel negatieve attitude
ontwikkeld ten aanzien van de innovatie. Onder attitude verstaat men: het geheel van kennis, ideeën
en gevoelens dat leidt tot een positieve dan wel negatieve waardering over een object, persoon of
situatie[KER 99].  Fishbein en Ajzen beschreven in hun ‘ theory of reasoned action’ de totstandkoming
van attitude en de omzetting van die attitude in gedrag. De totstandkoming van een bepaalde attitude
is volgens Fishbein en Ajzen het resultaat van de mate waarin een gevolg wordt gekoppeld aan een
bepaald gedrag en de waardering van het gevolg van dat gedrag. De manier waarop de persoon aan
zijn informatie komt en de manier waarop hij de informatie verwerkt zijn van groot belang. In het
geval van deze studie gaat het bij attitude om de attitude die iemand heeft t.a.v. rationeel
energiegebruik, of meer specifiek de attitude die iemand heeft t.a.v. het gebruik van spaarlampen,
douchekoppen, energie-investeringen, etc.

In het stadium van overtuiging (attitudeverandering) spelen volgens Rogers de volgende variabelen
een rol :
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Relatief voordeel:
Het adoptieproces is een proces waarbij onzekerheid t.a.v. de nieuwe technologie moet worden
gereduceerd. Het relatieve voordeel dat de nieuwe technologie biedt t.o.v. de oude technologie
moet daarom duidelijk worden. De actieve beslisser zoekt voortdurend naar informatie om dit
voordeel bewezen te krijgen.  Sub-dimensies van deze factor zijn economisch voordeel (lage
aanschafkosten), een toename van comfort, tijd- en energiewinst en de snelheid waarmee zich
het voordeel manifesteert. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat economisch voordeel vaak
zwaar weegt, door positieve of negatieve financiële stimulansen (verstrekken van subsidies of het
instellen van boetes) kan de adoptiesnelheid worden beïnvloed.

Inpasbaarheid:
De mate waarin een nieuwe technologie wordt ervaren als inpasbaar in de huidige situatie of als
inpasbaar in het geldende sociale systeem, is bepalend voor de mate van onzekerheid en dus
voor de adoptiesnelheid.
De inpasbaarheid heeft te maken met fysische eigenschappen van de nieuwe technologie (is het
dak geschikt voor zonnecollectoren) en met de sociale omgeving (wat vind de buurt van de
plaatsing van zonnecellen). De nieuwe technologie moet ook overeenkomen met de behoeften
van de toekomstige gebruiker.

Complexiteit:
Complexiteit is de mate waarin een nieuw apparaat als moeilijk te begrijpen of gebruiken wordt
ervaren. De mate van complexiteit is omgekeerd evenredig met de adoptiesnelheid. Goede
brochures, folders en gebruiksaanwijzingen kunnen de complexiteit verkleinen en dus de adoptie
versnellen.

Mogelijkheid tot uitproberen of observeren:
Als de mogelijkheid bestaat een nieuw apparaat uit te proberen, zal het sneller geaccepteerd
worden. Niet bij alle innovaties is het mogelijk het apparaat uit te proberen, het observeren van
de innovatie in een vergelijkbare situatie kan dan ook positief bijdragen aan de adoptiesnelheid.
Zogenaamde  ‘snelle adopters’ hebben meer behoefte aan het uitproberen dan de late adopters,
omdat deze laatste groep al bij anderen in de omgeving de werking van de innovatie heeft
kunnen waarnemen. Het opzetten van demonstratieprojecten speelt in op deze variabele.

Beslissing (gedrag)

Dit stadium treedt in werking wanneer het individu activiteiten aangaat (gedrag vertoont), die leiden
tot de keuze om de innovatie te adopteren dan wel te verwerpen (investering te doen).

Onder gedrag wordt verstaan: de specifieke handelingen die iemand verricht, de beslissing die iemand
neemt of  de aankopen die iemand doet. Het vertonen van gewenst gedrag (investeringen doen in een
door de subsidieverstrekker gewenste richting) is een belangrijk, beoogd en meetbaar effect van de
subsidie.

Een positieve attitude t.a.v. de technologie is vaak een bepalende factor om bepaald gedrag te
vertonen. Attitude is echter niet de enige voorspeller voor gedrag, zoals Fishbein en Ajzen beschreven
in hun ‘ theory of planned behavior, waarin de zogenaamde subjectieve norm een belangrijke rol
speelt bij de totstandkoming van de intentie een bepaald gedrag te vertonen. De subjectieve norm
komt tot stand uit een inschatting van de verwachtingen die belangrijke anderen hebben t.a.v. het
gedrag van die persoon en de motivatie om daaraan te conformeren. Het vertegenwoordigt dus
globaal gezegd de sociale druk van de maatschappij, maar met name van referentie-groepen.

In een verdere uitbreiding van het model van Fishbein en Ajzen werd het begrip “waargenomen
controle over het gedrag” gevonden als voorspeller van gedrag. Dit begrip werd later in de literatuur
“eigen effectiviteit” genoemd. Onder eigen effectiviteit wordt verstaan de inschatting die de persoon
maakt of hij in staat zal zijn het beoogde gedrag uit te voeren.  Dus: ook al heeft de persoon een
positieve attitude en bevestigt zijn omgeving hem in die attitude, dan zal hij pas een bepaald gedrag te
gaan vertonen als hij het gevoel heeft dat succesvol te kunnen doen. De eigen effectiviteit is het
resultaat van factoren als: ervaring met het gedrag, observeren van anderen, overtuiging door
anderen en de waarneming van eigen toestanden als onzekerheid en nervositeit [KER 99].  Ook
situationele factoren en fysische omgevingsfactoren bepalen de eigen effectiviteit en beïnvloeden ook
rechtstreeks het gedrag.
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Deze factoren komen in grote lijnen overeen met de factoren die Rogers noemt in het stadium van
overtuiging, namelijk: relatief voordeel dat wordt behaald door de innovatie te accepteren, de
complexiteit van de innovatie,  de inpasbaarheid en de mogelijkheid tot observeren of uitproberen.

Nu volgen in het adoptiemodel van Figuur 3 nog de stadia van ‘implementatie en bevestiging’. Deze
stadia zullen in het kader van deze studie niet verder worden besproken, omdat de evaluatie van de
REG-acties stopt bij de investeringsbeslissing en niet ingaat op de stadia van bv.  tevredenheid
achteraf.

2.4 Ongewenste effecten

2.4.1 Meeneem-effect

Subsidies zijn in eerste instantie  bedoeld voor mensen of bedrijven die zonder de subsidie de
investering niet zouden hebben gedaan.  Er zijn echter ook mensen of bedrijven die zonder subsidie de
investering zouden hebben gedaan, maar toch profiteren van de subsidie. Vanuit de verstrekker van de
subsidie bekeken kan dit gezien worden als ‘weggegooid geld’. De investering (energiebesparing) is
niet te zien als een rechtstreeks effect van de subsidie, omdat dezelfde investering ook zonder subsidie
zou zijn gedaan. Dit wordt meeneemeffect genoemd.

Dezelfde redenering kan overigens ook gevolgd worden met betrekking tot sensibilisering. Een aantal
reeds overtuigde actoren worden toch benaderd terwijl dit niet echt nodig was om hen het gewenste
gedrag te laten vertonen of meer nog om hen de informatie mee te delen en hun attitude te
veranderen.

Het verstrekken van subsidie als ‘meeneem-effect’ hoeft niet negatief te zijn. Een beloning door de
overheid aan bedrijven of huishoudens die gewenst innovatief gedrag vertonen, kan een
weloverwogen effect van de subsidie zijn.

2.4.2 Baumol-effect

Het Baumol-effect is het effect dat de subsidie leidt tot meer investeringen in bepaalde (weliswaar
energiezuinige) technieken, die in totaal leiden tot een hoger energieverbruik. Ook kan het gebruik van
energiezuinige apparaten leiden tot ander, minder zuinig, gedrag. Dit is een negatief, ongewenst effect
van een subsidie, omdat daardoor de doelstelling van de subsidie (in dit geval vermindering van
energiegebruik) wordt tegengewerkt.

Het Baumol effect is het effect dat energiebesparingen teniet worden gedaan door:

1. Directe extra consumptie: de energiezuinige middelen worden geplaatst als extra vermogen (bijv:
spaarlampen in de tuin, terwijl daar voorheen geen licht brandde)

2. Negatieve attitudewijziging: de zuinige apparaten kunnen een aanleiding zijn om minder zorgvuldig
met de apparaten om te gaan (spaarlampen laten branden  terwijl men voorheen de gloeilamp uit
deed, halve wasmachines draaien, langer douchen met een waterbesparende douchekop)

3. Verandering in budgetrestrictie: de extra vrijgekomen financiële middelen worden ingezet voor
andere activiteiten, die op hun beurt ook weer energie kosten (extra op vakantie met de auto).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij sommige investeringen ook het comfortniveau stijgt,
hetgeen in het geval van noodzakelijke verbetering niet als een Baumol-effect beschouwd kan worden.
Dit gebeurt bijvoorbeeld geregeld bij relightings waarbij de verlichtingssterkte op de werkvloer
gevoelig stijgt.  Waar men vóór de relighting met een slecht verlichte werkvloer te maken had, wordt
van de investering gebruik gemaakt om het verlichtingsniveau in overeenstemming te brengen met het
arbeidsreglement.  Men moet hier rekening houden met het extra vermogen dat daarvoor nodig is,
hetgeen geen Baumol-effect is.  Bij de berekeningen wordt hierop teruggekomen, en wordt
aangegeven hoe dit verschijnsel in de besparingsberekeningen mee te nemen.
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2.5 Onderzoeksmodel

2.5.1 Opbouw model

Er wordt voor deze studie onderscheid tussen een analyse van ‘decision-processes’ en een ‘decision-
moment’ analyse. Het is duidelijk dat de overgang naar een meer rationeel energiegebruik bij
consumenten of bedrijven een proces is gestuurd door vele variabelen.  Vertaald naar dit onderzoek
wil dit zeggen dat het wellicht weinig zinvol is om de REG acties te zien als dé reden waarom bepaalde
actoren op één bepaald moment hun gedrag gewijzigd hebben (decision-moment). Daarom beogen we
om meer inzicht te krijgen in het proces van kennisverwerving, attitudeverandering, veranderingen in
stimuli en gedragswijziging dat uiteindelijk leidt tot een omschakeling naar meer rationeel
energiegebruik (zie Figuur 4).

"eigen effectiviteit", resultaat van:
          - ervaring met gedrag
          - observeren van anderen
          - overtuiging door anderen
          - persoonlijkheid

- relatief voordeel (economisch, comfort)

- Inpasbaarheid (fysische -/sociale norm)
- Complexiteit
- Mogelijkheid tot observeren

Directe REG Acties (premies)

Indirecte REG acties (rest)

- opleidingsniveau
- sociale achtergrond
- ...

Kennis

Attitutdevorming

Attitude

Gedragsproces

Gedrag

Figuur 4 Model van proces kennis – attitude – gedrag , en de variabelen hierin waarop de REG-
acties inspelen, voor iedere doelgroep.  De omschrijving van deze variabelen komt
overeen met deze in 2.3.4.

De afhankelijke variabele in dit model is de gedragsverandering: is er effectief een REG-aankoop of
investering gedaan? Dat is uiteindelijk de effectiviteit die we wensen te meten.  Deze
gedragsverandering wordt verklaard vanuit een aantal onafhankelijke variabelen. Directe acties spelen
in op het wijzigen van de financiële stimuli (verhogen van de rentabiliteit). Indirecte acties zijn vooral
gericht op kennisverhoging en attitude verandering. Bovendien blijkt uit het model dat nog een aantal
andere factoren meespelen die al dan niet door de REG acties rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed
worden.

Merk op dat de positieve effecten vermeld in 2.2 refereren naar de bovenstaande procesvariabelen, en
de negatieve effecten naar de mogelijke gedragingen, i.e. de uitkomst van de processen.
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2.5.2 Impact van REG-acties

REG-acties grijpen op diverse plaatsen in op het proces van attitude-gedragsverandering, zoals ook is
weergegeven in Figuur 3  en Figuur 4.

Zoals eerder beschreven spelen REG acties in op het normatief kader (de attitude): onrechtstreeks
door bijvoorbeeld demonstraties te geven, scholing te voorzien (beïnvloed eigen effectiviteit),
sensibiliseringscampagnes en rechtstreeks via verandering in prijsstructuren. Daardoor veranderen
terugverdientijden, vaste kosten, variabele kosten, etc.  REG acties stimuleren dus de totstandkoming
van gedrag door een combinatie van financiële incentives, overtuiging en beloning te gebruiken.

Andere aspecten die door REG-acties worden beïnvloed zijn de duidelijkheid van de actie of van de
techniek (complexiteit) en in sommige gevallen de mogelijkheid van uitproberen of observeren (niet
goed geld terug, demonstratiemogelijkheid). Deze aspecten worden beïnvloed door indirecte acties als
scholing, folders en Tv-spotjes.

Een bepaald niveau van kennis, een positieve attitude ofwel gewenst aankoopgedrag vanuit het
perspectief van de REG-acties, kan nooit volledig worden toegeschreven aan de acties. Zoals in het
model is te zien, spelen allerlei andere factoren ook een rol. Omdat het gehele publiek geconfronteerd
is met de REG-acties, is het effect van de acties niet meer te achterhalen middels onderzoek met een
controle groep. Toch is het in het kader van dit onderzoek belangrijk zicht te krijgen op de invloed die
de REG-acties hebben gehad op de attitude en het gedrag van de Belgische huishoudens t.a.v. REG,
om onrechtstreekse effecten van de acties te kunnen vaststellen. Ook kan binnen dit onderzoek
worden onderzocht of bijvoorbeeld het kennisniveau hoger is bij personen die gebruik hebben gemaakt
van premies (die een energiezuinig apparaat hebben aangeschaft) dan bij personen die geen
energiezuinige apparaten hebben aangeschaft.

2.6 Onderzoeksvariabelen

Omwille van de praktische beperkingen van elke studie, kunnen slechts een beperkt aantal variabelen
in beschouwing genomen worden uit het attitude-gedragsproces.  In deze studie worden volgende
variabelen bepaald :

§ de financiële afweging, complexiteit en eigen effectiviteit,

§ het kennisniveau,

§ de attitude, en

§ het gedrag

Deze worden zoveel mogelijk gekwantificeerd, zodat een berekening van de daadwerkelijke
energiebesparing als gevolg van REG mogelijk is. De manier waarop dit gebeurt is beschreven in
hoofdstuk 3.  Andere variabelen zullen alleen in kwalitatieve termen worden beschreven in de
hoofdstukken 5 t/m 7.

2.7 Het ‘time-lag’ probleem

Met een ‘time-lag’-effect bedoelen we dat er een tijd overheen gaat voor beleidsmaatregelen en acties
effecten ressorteren. Daarvoor zijn verschillende redenen. Ten eerste is er een proces van attitude en
gedragsverandering bij sociale actoren dat tijd in beslag neemt. Ten tweede gaat het hier in essentie
om investerings-beslissingen over duurzame investerings- of gebruiksgoederen op micro niveau
(huishoudens) of macro niveau (bedrijven). Daarbij is timing een essentieel element. Zelfs indien de
beslissing genomen is om inderdaad in energiezuinige technologie te investeren kan het nog een hele
tijd duren (om niet te zeggen jaren) voor de aankoop effectief gedaan wordt.

Daarvoor zijn een aantal duidelijke redenen zoals budgetrestricties en consumptiepreferenties. Maar
ook de intrinsieke kenmerken van de investeringsgoederen spelen een belangrijke rol. De ‘natuurlijke’
slijtage- en vervangingstijd is daarbij cruciaal. Bijvoorbeeld: wie een koelkast heeft die perfect
functioneert zal weinig geneigd zijn om deze te vervangen voor ze echt aan vervanging toe is door
slijtage of voor er een echte nood is aan een bijkomende koelkast.
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Een bijkomend element in de ‘time-lag’-problematiek is het feit dat beleidsmaatregelen en acties een
bepaalde cyclus van effectiviteit en impact hebben. Na de introductie duurt het even voor er effecten
zijn. Afhankelijk van de aard (direct of indirect) en modaliteiten (bijvoorbeeld: tijdslimieten, uitdovende
premies, begeleidende informatiecampagne, etc.) van de acties verloopt het effect dan volgens een
bepaald traject. Dit kan zeer lang lopen in de tijd of snel uitdoven; kan pieken of constant zijn, etc.
Rond dit punt dienen tijdens de volgende fase van het onderzoek verdere analyses uitgevoerd.

Een bewustzijn van het ‘time-lag’-effect is belangrijk omdat het meten van de resultaten van indirecte
acties niet enkel kan gebaseerd zijn op gedragsveranderingen (alhoewel deze uiteraard het uiteindelijk
doel zijn). Kennisverwerving en attitudeverandering zijn de voorbereidende stappen en als dusdanig
ook als effecten te beschouwen.

Het enkel meten van de effectieve gedragswijziging is te limitatief voor sensibilisering en opleiding
omdat er een belangrijk ‘time-lag’-effect optreedt bij dit soort activiteiten. De cyclus
“kennisverwerving– attitudeverandering-gedragswijziging” is inherent aan deze indirecte REG acties en
hun effectiviteit moet dus op ieder niveau gemeten worden.  De tijdsperiode tussen kennisverwerving
en effectieve gedragswijziging kan immers van verschillende factoren afhangen die niet onmiddellijk
met de kwaliteit van deze activiteiten te maken hebben. We denken aan een overschakelingperiode
van traditionele consumptie naar meer REG die een bepaalde tijd duurt, financiële of regelgevende
prikkels die de attitude in gedrag omzetten, ondersteuning vanuit andere institutionele hoek, etc.
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3 Methodiek berekening besparing REG-acties

3.1 Algemeen

In hoofdstuk 2 is een model ontwikkeld om de effecten van subsidies en indirecte REG-acties te
onderzoeken. In dit hoofdstuk wordt de methodiek ontwikkeld, op basis van het model in hoofdstuk 2,
om de besparingen die kunnen worden toegekend aan de REG-acties te berekenen.

Bij het ontwikkelen van deze methodiek gelden echter enkele randvoorwaarden ingegeven door de
beschikbare tijd en middelen voor dit onderzoek. Voor wat betreft de huishoudens kan een bepaalde
statistische significantie worden behaald, omdat er wordt uitgegaan van een respons van ongeveer
200 huishoudens. Voor de bedrijven en gemeenten is met VIREG en de intercommunales overeen-
gekomen 25 interviews af te nemen, hetgeen betekent dat geen statistische analyses mogelijk zijn. Dit
houdt in dat er geen kwantificering van alle effecten mogelijk is, maar dat er moet worden volstaan
met een kwalitatieve inschatting van effecten. Dit leidt ertoe dat de in dit hoofdstuk voorgestelde
methode als gedachtegang wel opgaat voor zowel bedrijven als huishoudens, maar alleen voor
huishoudens kan worden doorgerekend.

Verder is het onmogelijk te enquêteren over een investeringsbeslissing van 4 jaar geleden. Men kan
zich in het algemeen de precieze overwegingen van 4 jaar geleden niet meer herinneren en men is in
de periode daarna beïnvloed door allerlei factoren, waardoor de meting niet meer zuiver is. Er is
besloten alleen enquêtes uit te voeren over investeringen (REG-acties) die in 1999 of 2000 zijn
gedaan. Sommige acties zijn inmiddels gestopt (premies voor spaarlampen zijn gestopt begin 1999),
het is daarvoor niet meer mogelijk een enquête te houden. De resultaten van de enquêtes over acties
van 1999 en 2000 zullen ook gebruikt worden bij de berekeningen voor de jaren 1996 t/m 1998. De
meeste intercommunales hebben voor de afgelopen twee jaar gedetailleerde gegevens kunnen
aanleveren, voor de jaren 1996 en 1997 kon in enkele gevallen niks of weinig worden aangeleverd (zie
ook hoofdstuk 4).

Er zijn 2 types acties: directe (premie) en indirecte (sensibilisering, scholingscampagnes en audits).

De acties zijn verdeeld over 4 doelgroepen :

§ Huishoudens

§ Industrie (incl. land- en tuinbouw)

§ Tertiaire sector

§ Gemeentes

Om dit onderzoek overzichtelijk te houden worden de laatste 3 doelgroepen samengevoegd tot de
categorie “niet-huishoudens”. De groep niet-huishoudens is dus zeer divers, een aspect waarmee
rekening dient te worden gehouden bij de interpretatie van de resultaten.

De analyse moet worden toegespitst op het type actie (direct – indirect)  en op de doelgroep
(huishoudelijk – niet huishoudelijk).  Dit leidt in eerste instantie tot 4 groepen die onderwerp zijn van
analyse.

3.2 Rekenmodel

In deze paragraaf zal de methode voor berekening van de energiebesparing als gevolg van REG-acties
nader worden toegelicht.

De energiebesparing als gevolg van REG-acties is te berekenen als de optelling van de besparing als
gevolg van directe acties en de besparing als gevolg van indirecte acties. De besparing van directe
acties is de besparing van toestellen die met een premie werden gekocht verrekend voor het
meeneemeffect en de attentiewaarde, minus de Baumol effecten.

De besparing van de indirecte acties bestaat onder meer uit een aandeel in de verkopen van
energiezuinige toestellen die zonder premie werden gekocht. Ook dit hangt samen met de
attentiewaarde van de regelingen, maar ook met het proces attitude-gedragsverandering
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De verschillende componenten worden hieronder toegelicht en schematisch verduidelijkt in Figuur 6.

Energiebesparing als gevolg van REG-acties (kWh of GJ)=

(Besparing (aantallen premies) – Besparing (meeneem-effect) + Besparing (attentiewaarde)

+ (Besparing (aandeel toestellen zonder premie)) - Extra Energiegebruik(Baumol-effect)

Voorbeelden meeneem-effect:

1) Een persoon die op de hoogte raakt van het bestaan van zonneboilers en de mogelijke
toepassing daarvan in zijn huis door REG-spotjes op TV krijgt een positieve attitude en besluit een
zonneboiler te kopen. Hij is zeer overtuigd en had de zonneboiler ook zonder premie gekocht. Maar
navraag bij de intercommunale leert hem dat hij ook nog een subsidie kan krijgen, die hij natuurlijk
aanvraagt. De besparingen van deze zonneboiler tellen mee als gevolg van de REG-acties.

2) Een persoon verbouwt zijn badkamer en besluit uit esthetisch oogpunt tot aanschaf van een
waterbesparende douchekop. In de winkel blijkt dat hij een premie kan ontvangen, die hij
natuurlijk aanvraagt. De besparingen van deze douchekop tellen niet mee als gevolg van de REG-
acties.

De Baumol-effecten zorgen voor een extra energieverbruik, waarvoor vanzelfsprekend dient te worden
gecorrigeerd. Het Baumol-effect wordt ingeschat door gebruikmaking van statistische tijdreeksen van
verkopen en via de enquête door in te gaan op gedrag t.a.v. het gebruik van de apparaten.

Voorbeelden Baumol–effect:

1) Een persoon koopt spaarlampen voor zijn tuinverlichting en besluit vanwege het feit dat hij
spaarlampen gebruikt, de verlichting voortaan ‘s nachts te laten branden. Dit extra energieverbruik
als gevolg van het extra laten branden van verlichting dient te worden afgetrokken van de
besparing als gevolg van REG.

2) Een persoon koopt een nieuwe A-label koelkast, maar gebruikt zijn oude koelkast nog steeds
voor het koel houden van frisdrank en bier. Er is geen energiebesparing opgetreden.

Tevens zijn er bijkomende positieve effecten van de REG-acties, zoals meer kennis omtrent REG,
een positievere attitude t.a.v. REG etc. Deze effecten hebben niet rechtstreeks geleid tot aankopen
van energiezuinige toestellen, maar zijn toch een positief en beoogd effect van de acties. Deze
effecten komen uit de enquêtes naar voren en zullen kwalitatief worden beschreven in hoofdstuk 6
en 7 maar kunnen niet gekwantificeerd worden in termen van energiebesparing.
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ACTIES /GEDRAG REG Investering Geen REG investering

Attentie dr. REG-actie Lager energieverbruik Hoger energieverbruik Gelijk energieverbruik

N Meeneem-effect (A)Ook zonder premie

J Meeneem-effect (B)

J (C)

Premie

Niet zonder premie

N (D)

J (E)Geen premie Indirecte actie

N (F)

Baumol-effect (G)

Gewenst gedrag :
Niet-gewenst gedrag :

Gewenst gedrag dankzij REG-acties

C+D : Besparing (aantallen premies): de besparing als gevolg van de investeringen die gedaan werden met premie
(deze besparing is soms in detail gekend via de intercommunales, soms wordt de gemiddelde besparing bepaald
op basis van aannames en vermenigvuldigd met het aantal uitgekeerde premies)

A : Besparing (meeneem-effect): de besparing die werd behaald door de personen of bedrijven die ook zonder
subsidie de investering hadden gedaan en niet op de hoogte raakten van de technologie door de
intercommunale of als gevolg van indirecte REG-acties

B : Besparing (attentiewaarde + meeneem-effect): een gedeelte van de besparing die wordt bereikt door de
meenemers, mag alsnog worden meegeteld omdat zij via de attentiewaarde van de regeling op de hoogte
raakten van de technologie

E : Besparing (toestellen zonder premie): de besparing als gevolg van de indirecte acties. Als gevolg van het proces
attitude-gedragsverandering kan een aandeel in de verkopen dat wordt gedaan zonder premie, maar waarover
men op de hoogte raakte via indirecte REG-acties, aan de REG-acties worden toegeschreven.

F: Autonome ontwikkeling

G : Extra energiegebruik (Baumol-effect): is het extra energieverbruik dat ontstaat als gevolg van het Baumol
effect. Dit extra energieverbruik treedt op bij zowel de besparing als gevolg van aantallen premies als bij de
besparing als gevolg van extra verkopen zonder premie.

Figuur 5 : Schematische voorstelling van het mogelijk gedrag t.o.v. de REG-acties
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Energieverbruik in basissituatie
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Energieverbruik in basissituatie

Energieverbruik bij gelijk blijvend aantal apparaten Energiebesparing

Energieverbruik bij gelijk blijvend aantal apparaten

Meeneem-effect

Baumol-effect

Energiebesparing

Indirecte acties

%

Energiebesparing dankzij REG-acties

Energiebesparing dankzij REG-acties

Energiebesparing dankzij REG-acties

Energiebesparing

G A F E B C + D

Figuur 6 Visualisering van positieve en negatieve bijdrages van de verschillende effecten tot de energiebesparing toe te kennen aan REG-acties (de aangegeven letters
in de bovenste balk komen overeen met de letters in figuur 5.
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3.3 Effectiviteit van REG-acties

De effectiviteit van de REG-acties wordt gedefinieerd als de besparing per BEF, dus: de besparing die
kan worden toegeschreven aan de REG-acties gedeeld door de uitgaven door de intercommunales aan
de REG-acties. Op die manier kan de effectiviteit van de diverse acties met elkaar worden vergeleken.
Daardoor wordt duidelijk welke acties in termen van energiebesparing per BEF het meest effectief zijn
geweest.

3.4 Operationalisering van de te onderzoeken variabelen

3.4.1 Bepaling van de energiebesparing

De energiebesparing wordt als volgt bepaald :

§ Referentietechnologie vaststellen ; hiertoe worden aannames gedaan aan de hand van
verkoopscijfers en/of achterhalen via de enquête

§ Besparing bepalen: via energieverbruik referentietechnologie en energieverbruik nieuwe
technologie

§ Besparingen uitdrukken in kWh en GJ primair

Ten aanzien van het vaststellen van de referentietechnologie, dient te worden opgemerkt dat daarbij
het uitgangspunt is dat de investeerder kan kiezen voor een apparaat van gemiddelde efficiëntie of
een energiezuinig apparaat. De referentie is dan ook niet het apparaat dat deze persoon afdankt, maar
het apparaat dat hij anders gekocht zou hebben. Dit wordt gebaseerd op gemiddelde verkoopscijfers
en geeft de besparingen die als gevolg van REG acties voor energiezuinige apparaten in rekening
mogen worden gebracht. De totale energievraag van België daalt echter sterker, omdat veelal de
afgedankte apparaten een nog slechtere energieprestatie hebben dan de referentieapparaten. Dit is
een vermindering van de energievraag die weliswaar wordt bereikt, maar die niet kan worden
toegeschreven aan REG-acties omdat dit in feite de autonome technologie-ontwikkeling betreft.

Deze autonome technologie-ontwikkeling wordt vooral op Europees niveau bepaald (labeling) en door
de fabrikanten van apparaten (voor witgoed bijvoorbeeld Miele, Siemens) zodat de vermindering van
de energievraag die het gevolg is van autonome technologie ontwikkeling niet of nauwelijks kan
worden toegeschreven aan de REG-acties.

De besparingen van de REG-acties, inclusief de onderbouwing van de referentie, is beschreven in
hoofdstuk 5. Omdat sommige energiezuinige technieken besparen op gas of stookolie, worden
besparingen tevens uitgedrukt in GJ en in GJ primair. Dit maakt het mogelijk de verschillende REG-
acties met elkaar te vergelijken.

3.4.2 Bepaling aandeel meeneemeffect en attentiewaarde

De wijze waarop subsidies in theorie de financiële kosten-baten calculatie van actoren beïnvloeden is
eenvoudig. In principe wordt slecht gedrag bestraft en goed gedrag beloond doordat de subsidie de
kosten voor bepaalde energie- of emissie-efficiëntere technologie verlaagt. Hierdoor ontstaan prikkels
om deze technologie te adopteren. Of de premie op een bepaalde technologie voldoende is om bij
projectvergelijking ook als beste alternatief te worden aangemerkt, hangt natuurlijk af van de hoogte
van de subsidie.

Zoals eerder opgemerkt zijn er altijd bedrijven of mensen die ook zonder subsidie de investering
zouden hebben gedaan, echter toch profiteren van de subsidie (de subsidie ‘meenemen’). Een manier
om een persoon of bedrijf te classificeren als ‘meenemer’ is te bekijken of de investering ook zonder
subsidie rendabel zou zijn geweest. Een investering is rendabel als de terugverdientijd lager is dan de
kritische terugverdientijd die de persoon of het bedrijf normaliter hanteert bij investeringsbeslissingen.
Uitgaande van rationele keuzen zou in dat geval de investering ook zonder subsidie zijn gedaan en
spreken we over ‘profiteren van de subsidie’. De investering (resulterend in energiebesparing) is
daarom niet te zien als een rechtstreeks effect van de subsidie, omdat dezelfde investering ook zonder
subsidie zou zijn gedaan. (Er wordt echter wel geïnvesteerd in energiezuinige apparaten, dus de
energiebesparing die het doel was van de subsidie wordt bereikt. Sterker nog: ook zonder subsidie zou
de persoon of het bedrijf de investering hebben gedaan: hij is innovatief en daarmee dus koploper op
het gebied van energiezuinige investeringen!)
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Het hanteren van een kritische terugverdientijd geldt voor niet-huishoudens.   Huishoudens hanteren
weliswaar financiële motieven bij hun investeringsbeslissing, maar zullen die over het algemeen niet
vertalen in een kritische terugverdientijd. Andere motieven om te investeren dienen ook te worden
bekeken (image, opwelling, toename van comfort, ideële motieven). Deze niet financiële motieven
hangen nauw samen met het proces van attitude-gedragsverandering.

Dus: voor zowel bedrijven als huishoudens zal het aandeel meeneem-effect worden bepaald door:

§ Vragen of ze de investering ook gedaan zouden hebben zonder premie (zeggedrag).

§ Vragen naar niet-economische motieven.

Voor bedrijven kan het een methode zijn om te vragen naar kritische terugverdientijd en werkelijke
terugverdientijd. Wanneer de kritische terugverdientijd kleiner is dan de werkelijke, berekende,
terugverdientijd kan men een investeerder aanmerken als Free Rider. Vanwege een laag aantal
interviews waardoor geen statistisch relevante uitspraken kunnen worden gedaan, wordt deze
methode niet toegepast.

Subsidies hebben naast een financieel effect ook attentiewaarde. De attentiewaarde wordt achterhaald
via de enquête:

§ Hoe is men door de regeling op de hoogte geraakt van de techniek (of van de mogelijkheid de
techniek toe te passen)?

§ Raakte men op de hoogte door het energiebedrijf, kennissen, familie of de verkoper in de winkel?

§ Wat was de rol van het energiebedrijf?

3.4.3  Bepalen Baumol-effect

Een manier om het Baumol-effect te kwantificeren is het analyseren van tijdreeksen van geplaatst
vermogen. Wanneer in de periode van de REG-acties het geplaatste vermogen significant toeneemt
(t.o.v. autonome groei die plaatsvindt door toegenomen vraag), zijn de nieuwe apparaten blijkbaar
niet gebruikt ter vervanging van oude, maar werden zij bijgeplaatst. Waneer het energieverbruik van
het bijgeplaatste vermogen de rendementsverbetering overstijgt, is er geen sprake van
energiebesparing. In dat geval hebben de energiezuinige investeringen niet geleidt tot
energiebesparing, maar zelfs tot een verhoging van het energieverbruik!

Figuur 7 Illustratie van Baumol effect op groeifactoren (bijvoorbeeld geïnstalleerd koelvermogen
of lichthoeveelheid in lux).

Wanneer er geen statistische tijdreeksen bekend zijn van geplaatst vermogen (en gemiddelde
rendementen), dient op een andere manier het Baumol-effect te worden ingeschat.

De 3 Baumol-effecten zijn:

§ Extra energiegebruik door bijplaatsing van toestellen
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§ Extra energiegebruik door minder energiebewust gedrag

§ Extra te besteden middelen die vrijkomen door energiebesparing worden ingezet voor
energieverslindende activiteiten

Het Baumol effect wordt onderzocht in de enquête door te vragen of de aangekochte energie-
efficiëntere aankopen een vervanging zijn of een bijkomende aankoop (bijv: een tweede koelkast). Op
die manier verwerven we informatie over het eerste punt van het Baumol effect. Voor het tweede
effect peilen we in de enquête naar de eventuele gedragswijzigingen die optreden door het bewustzijn
van consumenten over het feit dat ze met energiezuinige toestellen werken. Over het derde effect
verwerven we via de enquête bij gezinnen geen informatie.

Dit leidt tot vragen als:

§ Is het nieuwe apparaat geplaatst ter vervanging van een oude, of is het bijgeplaatst?

§ Zijn de spaarlampen extra aangebracht of ter vervanging van gloeilampen?

§ Bent u vaker of langer gaan douchen nu u een spaardouchekop heeft?

§ Laat u het licht nu branden omdat het een spaarlamp is?

De informatie uit de enquête, aangevuld met ander onderzoek (oa: VIREG enquête over
energiegebruik bij huishoudens) moet toelaten om een schatting te maken met een onder- en
bovengrens (range) die in de rekenformule kan geïntroduceerd worden. De behaalde totale besparing
wordt dan verminderd met dit percentage. Uit de bedrijfsbevraging kunnen we dergelijk resultaat niet
afleiden omwille van te geringe steekproef (representativiteit).

Het extra energieverbruik als gevolg van Baumol-effecten, dient van de besparing te worden
afgetrokken. In hoofdstuk 6 wordt een inschatting van de hoogte van het Baumol-effect gegeven en in
hoofdstuk 8 wordt de besparing daarmee verrekend.

3.4.4 Effect op kennisniveau

Kennis over REG of over bepaalde technieken is noodzakelijk voor attitude-gedragverandering. De
indirecte acties spelen in op het verhogen van kennis omtrent energiebesparing of omtrent de
inpassing van een bepaalde techniek in de bedrijfsvoering, maar ook de directe acties(premies) hebben
een kennisverhogend effect.

De kennis omtrent REG wordt getoetst in de enquêtes. In de enquête en bij de bedrijfsbevraging
komen we hier op terug zowel via procesgeoriënteerde vragen als via effectieve vragen die peilen naar
kennisverwerving. Het proces wordt benaderd vanuit de basisvraag: hoe is de kennis verworven en
hoe is dit proces door de respondent gepercipieerd. De kennisverwerving wordt getoetst aan de hand
van een aantal feitelijk kennisvragen over REG toestellen of investeringen.

Er wordt in de analyse onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen. Huishoudens en
bedrijven dienen niet enkel op een verschillende manier benaderd om aan sensibilisering en opleiding
te doen maar reageren ook verschillend op deze acties omwille van de verschillende
‘investeringscontext’ waarin ze zich bevinden. Zowel in enquête als nog meer in de bedrijfsbevraging
komen deze elementen aan bod.

Een goede analysemethode zou zijn om een enquête te houden in gebieden met en gebieden zonder
de regeling. Voor een aantal technieken is dit mogelijk (o.a. zonneboilers) aangezien die REG-actie
alleen in Vlaanderen is uitgevoerd. De bekendheid met bepaalde technieken kan dan worden bevraagd
en verschillende regio’s kunnen met elkaar worden vergeleken. Dit is in het kader van dit onderzoek
niet haalbaar met voldoende betrouwbaarheid, gezien de lage aantallen uit te voeren enquêtes.

3.4.5  Attitudeverandering/gedragsverandering

Volgens ons model wordt de attitude van individuen en bedrijven beïnvloed door:

§ Sociografische kenmerken: leeftijd, gezinsgrootte, opleiding, inkomen. Vanuit de
socialisatietheorieën en de theorie van postmoderne waardevorming weten we dat deze kenmerken
een grote invloed uitoefenen op waardepatronen van sociale actoren in milieuaangelegenheden
Deze kenmerken bepalen op hun beurt ook de aanwezige kennis en het proces van
kennisverwerving. Op deze variabele wordt niet ingespeeld door de acties.
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§ Sociale omgeving: nemen we niet als variabele mee, maar veronderstellen we in de steekproef
representatief voor de gehele populatie. Op deze variabele wordt niet ingespeeld door de acties.

§ Fysische en situationele omgevingsfactoren: bepaald in welke mate de nieuwe technologie
geplaatst kan worden in de situatie waarin het huishouden of het bedrijf zich bevindt, bijvoorbeeld:
kan de zonneboiler wel geplaatst worden op het dak? Alhoewel deze factor belangrijk kan zijn
nemen we deze niet mee in de bevraging van de huishoudens.

Daar de REG-acties niet rechtstreeks ingrijpen op de drie genoemde achtergrondvariabelen, worden ze
niet meegenomen in het onderzoek. Immers een analyse van de omgevingsfactoren voor REG
beslissingen zou een zeer uitgebreide bevraging vereisen over allerlei factoren die de uitgavenpatronen
van gezinnen beïnvloeden. De achtergrondvariabelen worden door de samenstelling van een goede
controlegroep gelijk verondersteld voor alle respondenten.

Na een analyse van heel wat materiaal dat gebruikt werd bij indirecte acties kunnen we stellen dat dit
soort acties wel degelijk drie doelstellingen heeft, namelijk: informeren en kennisverstrekking;
attitudeverandering; en gedragswijziging. Wellicht is vooral de tweede doelstelling eerder impliciet
aanwezig omdat ze minder grijpbaar is.
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3.5 Operationalisering in enquêtes bij huishoudens en bedrijfs-interviews

3.5.1 Enquêtes bij huishoudens

Methode

Er is gekozen voor een schriftelijke enquête per REG actie die wordt toegestuurd aan twee groepen
respondenten.

§ Personen die een REG premie ontvangen hebben

§ Een controle groep

De controle groep werd willekeurig geselecteerd uit telefoonboeken, waarbij ervoor gezorgd werd dat
in elke regio minstens enkele respondenten gekozen werden.  Door de willekeur van de selectie was
het niet uitgesloten dat ook in de controlegroep mensen zaten die een premie ontvangen hadden.

Ieder element (kennis, attitude, gedrag) is omgezet in een aantal vragen (zie annex D) die een moeten
toelaten om het beslissingsproces in te schatten en een kwantitatieve schatting van de effecten moet
toelaten.

Aan de hand van een aantal vragen in de enquête krijgen we een idee van de impact van indirecte
acties op attitude-veranderingen. De link tussen attitude-meting (enquête) en gedrags-meting
(enquête en verkopen energiebesparende technieken) die vanuit de enquête met redelijke statistische
relevantie kan aangetoond worden moet verder inzicht verschaffen in de causale verbanden tussen
beide variabelen. Bovendien zorgt de controlegroep voor een vergelijking.

De vragenlijsten zijn bijgevoegd in annex B . De vragenlijsten zijn zo samengesteld dat ze vragen
bevatten over de volgende variabelen uit het model (Figuur 4)

§ sociale omgevingsfactoren

§ kennisverwerving

§ attitude (verandering)

§ financiële situatie

§ uiteindelijk gedrag

Daarbij is uitdrukkelijk ook rekening gehouden met het Baumol effect (2de en 3de type in 2.4.2) en
met de problematiek van het meeneem-effect (zie hoofdstuk 2).  De vragenlijsten worden bijgevoegd
in appendix D. Appendix C bevat een tabel met de verbanden tussen het onderzoeksmodel en de
gestelde vragen in de enquêtes.

Steekproef

Omdat het niet mogelijk is gebleken aan naam en adresgegevens van alle premie-ontvangers te
achterhalen (bijvoorbeeld spaarlampen en douchekoppen) is gekozen voor de volgende opzet:

Er wordt gebruik gemaakt van 2 doelgroepen en 1 controlegroep :

§ doelgroep 1 zijn de ontvangers van een premie voor koelkasten of diepvriezers, waarbij tevens
wordt gevraagd naar aanschaf van spaarlampen en douchekoppen

§ doelgroep 2 zijn de ontvangers van een premie voor wasmachines of vaatwassers, waarbij tevens
wordt gevraagd naar aanschaf van spaarlampen en douchekoppen

§ de controlegroep is een getrokken groep respondenten, afgestemd op achtergrondvariabelen. Aan
deze groep is naar alle apparaten gevraagd, omdat zij soms, al dan niet met premie, de aanschaf
van een energiezuinig toestel hebben gedaan.

Er wordt gewerkt met 1000 enquêtes. 700 aan personen die een premie ontvangen hebben,
gelijkmatig verdeeld over de twee doelgroepen en 300 aan personen uit de controlegroep. De
personen in de doelgroepen worden getrokken op basis van weging van drie criteria:

§ de actie
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§ het relatieve belang van de actie binnen het kader van het REG beleid (aandeel in uitgaven voor
acties)

§ de elektriciteitsleveranciers (en hun relatief belang in de leveringen aan eindklanten)

Dit maakt de uitkomsten van de enquête optimaal bruikbaar voor de gehele populatie.

De controlegroep van 300 enquêtes zijn getrokken uit Vlaamse gezinnen.

3.5.2 Interviews bij bedrijven

De interviews bij bedrijven leiden niet tot een kwantificering van de effecten, zoals bij huishoudens,
gezien het geringe aantal af te nemen interviews (35).

De gespreksgids die de leidraad vormde voor de interviews is opgenomen in annex B.

Naast de vragen die betrekking hebben op de gerealiseerde energie-zuinige investeringen, worden ook
vragen gewijd aan opleiding en sensibilisering van de energieverantwoordelijke van het bedrijf.

Voor opleiding en sensibilisering bij bedrijven worden twee evaluatievormen gehanteerd:

1. een face-value evaluatie van de vorm, inhoud en timing van de sensibiliseringsactiviteiten en de
wijze waarop ze in de REG strategie geïntegreerd zijn.

2. een mondelinge bevraging van een 25 bedrijven aan de hand van een gespreksgids (zie annex B)
over de impact van sensibiliseringscampagnes en opleidingen op kennisverwerving,
attitudevorming en effectieve gedragswijziging. Hier ligt de klemtoon sterk op het verband met de
manier waarop investeringsbeslissingen genomen worden.

Deze methode moet toelaten om de kwaliteit van de opleiding en sensibilisering in te schatten en –
prioritair- om de impact ervan in te schatten.
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4 Dataverzameling

4.1 Inleiding

Deze studie steunt grotendeels op de analyse van gegevens van uiteenlopende aard.  Het bepalen van
de besparingen, het vaststellen van de referentietoestand, het analyseren van tijdreeksen en het
verrekenen van effecten (meeneem-effect, Baumol-effect, attentiewaarde, ea.) vergt de verwerking
van een uitgebreide set cijfermateriaal.  Deze data kan onderverdeeld worden in volgende categorieën:

§ gegevens van de elektriciteitsdistributiesector

§ karakterisatie/beschrijving van de intercommunales ;

§ besteding van REG-fondsen ;

§ gegevens over particulieren voor het opstellen en opsturen van de enquête ;

§ verkoopcijfers

§ gedetailleerde verkoopcijfers van de producten ;

§ opsplitsing per label voor witgoed ;

§ algemene informatie

§ karakteristieken van het energieverbruik en -gedrag in Vlaanderen ;

§ rendement van de productie van de verbruikte elektriciteit in Vlaanderen, en structuur primair
energieverbruik ;

§ informatie van experts in het domein van energie in het algemeen en REG in het bijzonder ;

§ enquêtes

§ bevragingen naar REG-gedrag van Vlaamse gezinnen ;

§ enquête in het kader van deze studie: de resultaten van de bevraging moet zoveel mogelijk
gekwantificeerd worden om te gebruiken in de berekening van de besparing als gevolg van
REG-acties ;

§ interviews met 25 bedrijven over de REG-acties ;

In eerste instantie overlopen we de gegevens die nodig zijn, ingedeeld per doelgroep en per techniek
op basis van de verschillende energiebesparingen en effecten die in hoofdstuk 2 en 3 besproken
werden.

4.2 Benodigde gegevens per doelgroep

4.2.1 Huishoudens

De huishoudens konden als gevolg van REG-acties van de distributiesector premies krijgen voor
verscheidene energiezuinige apparaten of producten.  Jaarlijks maakt de distributiesector een actieplan
op, waarin ze de speerpunten van haar beleid toelicht en de toestellen bepaalt waarvoor premies
ontvangen kunnen worden.  De prioriteiten binnen deze jaarlijkse actieplannen vertonen belangrijke
verschuivingen doorheen de jaren. In de eerste jaren van de gecoördineerde REG-acties (1996-1998)
werden bijvoorbeeld premies verstrekt voor spaarlampen en spaardouchekoppen, in 1999 werden deze
premies afgeschaft deels aangezien het budget overschreden werd, deels ten voordele van premies
voor (af)wasmachines.

Daarenboven hebben de individuele intercommunales de vrijheid een aantal acties zelf te definiëren en
te organiseren.  Hierdoor kan een onderscheid  ontstaan tussen verschillende intercommunales wat
betreft gesubsidieerde producten of bedrag van de premie.  In Tabel 2 wordt een bondig overzicht
geschetst van de huishoudelijke premies van 1996 tot heden.
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Tabel 2 Huishoudelijke REG-premies van 1996-2000

Product Periode Richtwaarde Premie [BEF]

Koelkast 1997-2000 2000

Diepvriezer 1997-2000 2000

Wasmachine 1997-2000 3000

Droogkast 1999-2000 3000

Afwasmachine 1999-2000 3000

Spaarlamp 1996-1998 100-200

Spaardouchekop 1996-1999 100-200

Warmtepomp 1996-2000 Afhankelijk van vermogen

Zonneboiler 1996-2000 Afhankelijk van grootte,
minimum 25.000 BEF

Hieronder wordt een overzicht geschetst van de gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de
verschillende stappen in de bepaling van de effectiviteit van de REG-maatregelen voor huishoudens.

Benodigde gegevens voor de ruwe energiebesparing van de directe acties

§ Als basis voor de besparingen dient een volledig overzicht van de uitgekeerde premies voor elk van
de vernoemde apparaten, voor zowel zuivere als gemengde intercommunales ;

§ Het energieverbruik van het gekochte apparaat wordt bepaald aan de hand van volgende
informatie: per uitgekeerde premie de gedetailleerde gegevens per toestel (vb, jaarlijks verbruik
spaarlamp, vermogen koelkast, type en rendement van de installatie ter productie van warm
water).  Daarnaast wordt een enquête gehouden om het verbruikersgedrag te kwantificeren (vb.
spaardouchekoppen: warmwaterverbruik, wasmachines: aantal wasbeurten/week, spaarlamp:
waarvoor dient een aangekochte spaarlamp ?) ;

§ De referentiesituatie wordt bepaald op basis van volgende gegevens: referentie-apparatuur op
microniveau via de enquête of gemiddeld energiegebruik van verkochte apparatuur. Voor dit laatste
kan gebruik worden gemaakt van verkoopcijfers in Vlaanderen, verdeeld over de labels, waarbij
eventueel ook de regionale spreiding en het energieverbruik per toestel gekend zijn.

Bepalen van het meeneem-effect

§ In de enquête naar de premie-ontvangers wordt op kwantitatieve wijze gepeild naar de motieven
voor de aankoop. Cruciale vraag: "was de aankoop ook gebeurd indien geen premie verkregen kon
worden?" Hierbij moet bij de interpretatie van de resultaten in het achterhoofd worden gehouden
dat dit een hierop ook het antwoord Ja wordt gegeven van vanuit sociale wenselijkheid.

Bepalen van het Baumol-effect

§ Het Baumol-effect wordt idealiter bepaald aan de hand van tijdreeksen van geplaatst vermogen. De
tijdreeksen worden opgesteld uit verkoopsstatistieken indien deze reeksen zelf nog niet bestaan.
Deze verkoopcijfers kunnen van producenten van de apparaten bekomen worden, via
onafhankelijke instellingen en organisaties, of via marktstudiebureaus.  Vanwege een gebrek aan
gegevens en gezien de tijdsspanne van het onderzoek is deze methode niet haalbaar gebleken

§ Enquête : in de enquête zitten enkele vragen die inspelen op het nadeel van vorige methode, en
die toelaten een eventueel Baumol-effect op te sporen (vb: wat is er met uw oude koelkast
gebeurd ? Laat u het licht nu langer branden omdat u een spaarlamp heeft ?).

Bepalen van de attentiewaarde/kennisoverdracht

Gerichte vragen in de enquête maken het mogelijk de kennisverhoging ten gevolge van REG-acties te
achterhalen.  Deze vragen spelen een grote rol in zowel de gerichte enquêtes als die voor de
controlegroep (huishoudens die geen premie kregen voor een bepaalde aankoop).
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Bepalen attitudeveranderingen/gedragsveranderingen

§ Voor het inschatten van attitude-gedrags-worden gerichte vragen gesteld in de enquête.  Deze
vragen moeten zowel voorkomen in de gerichte enquête als de enquête voor de controlegroep.

§ Een attitudeverandering leidt niet meteen tot een gedragsverandering.  Om de gedragsverandering
beter te kwantificeren kunnen ook tijdreeksen van verkopen van energiebesparende apparatuur
onderzocht worden, of de verandering van de aandelen van energiezuinige types in de
verkoopcijfers.

4.2.2 Niet-huishoudens

Voor niet-huishoudens, dit is de lokale overheid, de tertiaire sector en de industrie, werden door de
distributiesector eveneens directe en indirecte acties opgezet.  Naast premies voor dezelfde
energiezuinige toestellen als voor de huishoudens (een bedrijf dat een energiezuinige koelkast koopt
heeft evenveel recht op een premie als een particulier) werden ook premies verstrekt voor specifiekere
investeringen. Tabel 3 geeft een overzicht van deze premies voor 1996 tot heden.

Tabel 3 Niet-huishoudelijke REG-premies van 1996-2001

Product Periode Richtwaarde Premie [BEF]

Verlichting 1996-2001 Afhankelijk van vermogen

Snelheidsregeling 1996-2001 Afhankelijk van vermogen

Feestverlichting 1996-1998 100 % intercommunale

Warmtepomp 1996-2001 Afhankelijk van vermogen

Zonneboiler 1996-2001 Afhankelijk van vermogen,
minimum 25.000 BEF

Hiernaast kon de niet-huishoudelijke sector ook genieten van financiële steun voor energieaudits, in
sommige gevallen tot 100% van de kosten.

Voor het berekenen van de effectiviteit van deze besteedde fondsen zijn principieel dezelfde gegevens
nodig als voor de huishoudens.  Toch zijn er enkele kleine verschillen:

§ Aangezien een investering in een bedrijf doorgaans op een andere manier gebeurt als in een
huishouden is het moeilijk met standaard vragen inhoudelijk bruikbare antwoorden te verkrijgen.
Daarom wordt geopteerd voor een interview ipv. een enquête voor de bedrijven die een premie
ontvingen.  Overal waar bij de huishoudens sprake is van een enquête voor het bepalen van een
besparing of een effect moet dit dus vervangen worden door een interview.  In een dergelijk
gesprek kan ook dieper ingegaan worden op bepaalde aspecten van REG, de adoptie van REG in
het bedrijf, de motieven voor een aankoop en de effecten van REG-acties.

§ Bedrijven gebruiken ander beslissingscriteria voor investeringen dan huishoudens, zoals vb. een
terugverdientijd.  Hoewel uit studies [Gruber E., Brand M., 1991][Ecofys 2000] blijkt dat slechts
ongeveer de helft van de bedrijven beweert een dergelijke terugverdientijd te hanteren moet
hiermee rekening gehouden worden voor het bepalen van het effect van een directe actie.

4.2.3 Controlegroepen

De hierboven opgesomde benodigde gegevens, zowel voor huishoudens als niet-huishoudens, zijn
allemaal gerelateerd aan aankopen waarvoor een premie verstrekt is.  De vermelde enquêtes worden
ook enkel naar deze premie-ontvangers gericht.

Naast premie-ontvangers gebeuren vele aankopen van energiezuinige toestellen ook zonder premie.
Dit kan het gevolg zijn van onwetendheid, onverschilligheid tav. het aanvragen van de premie, maar
ook van indirecte acties, attitude/gedragsverandering en vele andere factoren.

Om het effect van indirecte acties en attitude/gedragverandering te kunnen bestuderen is het
noodzakelijk een goed beeld te krijgen van deze groep, bijvoorbeeld door middel van enquêtes.
Aangezien deze kopers echter geen premie ontvangen hebben, beschikken we ook niet over hun
gegevens, zodat we een representatieve controlegroep moeten vormen.
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In deze controlegroep zitten dan zowel kopers van energiezuinige apparatuur, die zonder premie of
met premie gekocht hebben, als mensen die wel waren blootgesteld aan de indirecte acties, maar niet
tot aankoop zijn overgegaan. Beide groepen zijn interessant voor de analyse van de indirecte
besparingen.

4.3 Ontvangen gegevens van de distributiesector

4.3.1 Inleiding

De distributiesector stelt jaarlijks een rapport op waarin een overzicht wordt gegeven van de
beleidsvoering, de acties van de intercommunales, opgedeeld naar type en regio, en de
energiebesparingen. Voor dit onderzoek kon worden beschikt over deze rapporten tot en met 2000.
De rapporten waren zeer nuttig als overzicht van de budgetten, bestedingen en als ruw overzicht van
de ondernomen acties.

Daarnaast richtte VIREG een oproep aan alle intercommunales om bijkomende gegevens aan 3E over
te maken.  De intercommunales waren bereid hun medewerking te verlenen onder afgesproken
voorwaarden van vertrouwelijkheid van gegevens.

De bekomen gegevens zijn van zeer uiteenlopende aard wat betreft inhoud en niveau van detail.
Daarenboven is het onmogelijk deze gegevens te controleren op volledigheid en juistheid.  Hiermee
dient rekening gehouden te worden bij de verwerking en de interpretatie van de resultaten.

4.3.2 Huishoudens

De gemengde intercommunales verschaften een digitaal overzicht van de verstrekte premies voor
huishoudens, gevoerde sensibiliseringsacties en budgetoverzichten voor de jaren 1999 en 2000.

De zuivere intercommunales stelden gegevens ter beschikking, waarbij de omvang en het niveau van
detail erg verschilde tussen de intercommunales.  Sommige intercommunales hadden de digitale
bestanden gewist, en konden in het beste geval enkel kopies van tabellen overmaken.  Dit bemoeilijkte
de verwerking in grote mate, en maakte sommige overzichten onbruikbaar.

In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de bekomen data van de intercommunales betreffende
huishoudens.

Tabel 4 Overzicht van de bekomen data van de intercommunales betreffende de huishoudens

Gemengde intercommunales

Alle contacten voor alle
gemengde inter-
communales verliepen
via één contactpersoon.

Gedetailleerde digitale data beschikbaar.  Koelkasten/diepvriezers niet
gesplitst.

Zuivere intercommunales

ETIZ Geen digitale data beschikbaar, enkel op papier.

Interelectra Zeer gedetailleerde digitale data beschikbaar voor alle acties behalve
koeling.  Gegevens van koeling verloren door software-omschakeling.

IVEG Geen digitale data beschikbaar. Gegevens zitten enkel in het
facturatiesysteem, en kunnen niet in een tabel gezet worden.

PBE Gedetailleerde digitale data beschikbaar. Koelkasten/diepvriezers
gesplitst.

Regie Essen Geen digitale data beschikbaar, enkel op papier.  Desbetreffende
bestanden gewist.

Regie Merksplas Geen data ontvangen.

Regie Vorselaar Geen digitale data beschikbaar.



Onderzoek naar de energiebesparingseffecten van de REG-acties van de elektriciteitsdistributiesector in Vlaanderen
Manon Kerssemeeckers, Roel De Coninck, Joos Gysen, Hans Bruyninckx, Geert Palmers
3E – HIVA-K.U. Leuven - 27/06/02 P 35 / 198

VEM – Kempen Zeer gedetailleerde digitale data beschikbaar.  Koelkasten/diepvriezers
gesplitst, merk + type vermeld.

VEM – Nijlen Geen data ontvangen.

VEM – Zelzate Gedetailleerde digitale data beschikbaar, koelkasten/diepvriezers
gesplitst.

WVEM Gedetailleerde digitale data beschikbaar.  Koelkasten/diepvriezers
gesplitst, merk + type vermeld.

4.3.3 Niet-huishoudens

De gemengde intercommunales verschaften een digitaal overzicht van de verstrekte premies voor
industrie, tertiaire sector en overheid, gevoerde sensibiliseringsacties en budgetoverzichten voor de
jaren 1999 en 2000.  Vroegere jaren waren niet ter beschikking.

Van de zuivere intercommunales werd in eerste instantie vooral data ontvangen betreffende
huishoudens.  Enkele intercommunales overhandigden reeds gegevens voor de niet-huishoudens.

Een  overzicht en stand van zaken voor de niet-huishoudens wordt in Tabel 5 weergegeven.

Tabel 5 Overzicht van de bekomen data van de intercommunales betreffende de niet-huishoudens

Gemengde intercommunales

Alle contacten voor alle
gemengde inter-
communales verliepen
via één contactpersoon.

Gedetailleerde digitale data beschikbaar.

Zuivere intercommunales

ETIZ Geen data ontvangen.

Interelectra Gedetailleerde digitale data beschikbaar.

IVEG Gedetailleerde digitale data beschikbaar.

PBE Geen data ontvangen.

Regie Essen Geen digitale data beschikbaar, enkel op papier.  Desbetreffende
bestanden gewist.

Regie Merksplas Geen data ontvangen.

Regie Vorselaar Geen digitale data beschikbaar. REG

VEM – Kempen Geen data ontvangen.

VEM – Nijlen Geen data ontvangen.

VEM – Zelzate Gedetailleerde digitale data beschikbaar.

WVEM Gedetailleerde digitale data beschikbaar.

Aangezien niet alle intercommunales hun gegevens overgemaakt hebben, en de bekomen gegevens
niet allemaal volledig zijn kunnen ze niet gebruikt worden als overzicht voor Vlaanderen.  Hiervoor
gebruiken we de REG-jaarverslagen van de distributiesector.  De in Tabel 4 en Tabel 5 vermelde
gegevens kunnen in vele gevallen wel dienen als overzicht van de locale directe acties, alsook om de
steekproef te bepalen (zie paragraaf 4.4)

4.4 Andere gegevens

Zoals hierboven aangegeven zijn naast de REG-gegevens nog andere datasets nodig zoals
verkoopcijfers, tijdreeksen, en gegevens over referentiesituaties.  Paragraaf 4.1 beschreef welke
gegevens in het ideale geval nodig zouden zijn. Voor verscheidene toestellen is het onmogelijk deze
gegevens te bemachtigen.    Slechts weinig bedrijven geven cijfers aan derden, en tijdreeksen zijn
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vaak onbestaande, of zijn verloren gegaan.  Toch bleek het mogelijk zeer uiteenlopend cijfermateriaal
te bekomen, van verscheidene bronnen. Tabel 6 geeft daarvan een overzicht.

Tabel 6 Bekomen gegevens van andere bronnen dan de distributiesector

Informatiebron Bekomen gegevens

AGORIA Info ivm fiscale voordelen en Vlaamse Expansiefonds voor
investeringen van bedrijven.

Vlaams Gewest – Afdeling
Natuurlijke Rijkdommen en
Energie (ANRE)

Informatie over het fonds voor Vlaamse Expansiesteun

Belgische Dienst voor
Buitenlandse Handel

Ruwe verkoopsstatistieken van België voor witgoed.

BELSIA/ODE Vlaanderen Gedetailleerd overzicht van geïnstalleerde zon-thermische systemen
in de jaren 1998-2000.

Bosch Aandelen van de energielabels in de verkoop voor koeling en
wasmachines van 1996-2000.

CEG Gedetailleerde verkoopcijfers per label voor koelkasten en
diepvriezers van 1996-1998.  Verkoopcijfers spaarlampen 1998.

FEE Gedetailleerde verkoopcijfers per label voor koelkasten en
diepvriezers van 1999-2000.

MIELE Aandelen van de energielabels in de verkoop voor koeling en
wasmachines van 1996-2000.

Nationaal Instituut voor de
Statistiek

Huishoudbudgetonderzoek en penetratiegraad voor koelkast,
diepvries, (vaat)wasmachine.

Siemens Aandelen van de energielabels in de verkoop voor koelkasten,
diepvriezers en wasmachines van 1997-2000.

4.5 De enquête en de bedrijfsinterviews

Tenslotte wordt een enquête verdeeld over 1000 huishoudens om extra informatie te vergaren. 700
exemplaren van de vragenlijst worden naar premieontvangers gestuurd, zij krijgen een gerichte
vragenlijst.  Er is tevens een controlegroep geselecteerd waarnaar 300 enquêtes werden verstuurd. De
vragen peilen naar de motieven voor bepaalde aankoop, het eventuele optreden van het meeneem- of
het Baumol-effect, en de attitude/gedragverandering tan aanzien van REG.

Tenslotte zijn er bedrijfsinterviews gebeurd bij meer dan 25 bedrijven, waarbij een face-to-face
interview informatie verschaftte bij het REG-gedrag van ondernemingen in verschillende sectoren.
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5 Bepalen besparing energiezuinige apparaten

5.1 Inleiding

Om de effectiviteit van de REG-acties te kunnen berekenen moet eerst de energiebesparing die het
resultaat is van het inzetten van een energiezuinig toestel in plaats van een standaard toestel bepaald
worden.

De besparing is afhankelijk van het rendement (energieverbruik) van een gemiddeld toestel en het
energiezuinige toestel, hetgeen vaak voor het zuinige toestel bekend is, maar niet voor het referentie-
toestel. Besparingen zijn ook afhankelijk van het gebruik van het toestel (bijvoorbeeld frequentie en
duur van een douchebeurt of het aantal branduren van lampen). Tevens is kennis nodig omtrent
andere apparatuur dan het beschouwde toestel. De besparing is namelijk afhankelijk van de installaties
die aanwezig zijn: is dat voor de warmwater voorziening bijvoorbeeld een elektrisch toestel of de cv-
combiketel?

Om de besparing van het energiezuinige toestel te berekenen, dienen de volgende gegevens bekend
te zijn:

§ Type energiezuinig toestel (rendement, energieverbruik, brandstof)

§ Type gemiddeld toestel (rendement, energieverbruik, brandstof)

§ Type aanwezige installaties (installaties voor ruimteverwarming, voor warmwater productie en
gebruikte brandstoffen)

§ Gemiddeld gebruik van het toestel (branduren, aantal douchebeurten, waterverbruik, aantal
wasbeurten)

De combinatie van het gemiddeld verkochte toestel en de overige reeds aanwezige installaties wordt
referentie genoemd. De inschatting van het referentietoestel gebeurd op basis van verkoopcijfers. De
besparing wordt steeds berekend ten opzichte van de referentie.

Veelal zullen gemiddelde waarden of aannames moeten volstaan, welke bekend zijn uit de literatuur,
of welke in het kader van dit onderzoek zijn vergaard.  Voor de REG-acties gericht op huishoudens
kunnen, omwille van significante aantallen, de ontbrekende gegevens in de enquêtes worden
gevraagd, waarbij de gemiddelde waarde uit de enquête voor de gehele populatie zal worden gebruikt.

De REG-acties die zijn uitgevoerd beogen alle een besparing op elektriciteitsverbruik, echter sommige
van de acties leveren een besparing op brandstof (afhankelijk van aanwezige installaties). In enkele
gevallen zal daarom ook een besparing in brandstof (vb. GJ, liter stookolie of m3 aardgas) worden
berekend  en niet omgerekend naar elektriciteitsbesparing (kWh). Voor een vergelijking van de
bereikte besparingen van verschillende REG-acties, wordt omgerekend naar besparingen in GJ primaire
energie.

Om de totale besparing als gevolg van de REG-acties te kunnen berekenen, moet gekeken worden
naar het totaal aan toestellen dat met een premie is gekocht (en een rechtstreeks gevolg is van de
REG-actie) en naar het aandeel in de verkopen zonder premie dat kan worden toegekend aan de REG-
acties (gevolg van indirecte acties). Hierbij spelen ook de in hoofdstuk 2 genoemde effecten een rol. In
dit hoofdstuk wordt de energiebesparing berekend per apparaat. De totale besparing, met
inachtneming van aantal premies en effecten, wordt weergegeven in hoofdstuk 8.

5.2 Algemene gegevens met betrekking tot de berekeningen

Ten aanzien van de elektriciteitsopwekking in België, wordt gebruik gemaakt van de rendementen die
door VIREG gehanteerd worden. De gemiddelde conversiefactor voor elektriciteitsopwekking komt uit
op 40%.  Voor de gemiddelde CO2-emissiefactor per kWh elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen
wordt 687 g/kWh CO2 genomen, de meest actuele waarde volgens EMIS (www.emis.vito.be).

Ten aanzien van de penetratie van ruimteverwarmingstoestellen en warmwatertoestellen is door
middel van diverse bronnen, waaronder de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde enquête,
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informatie verzameld. De cijfers die in de volgende tabellen worden weergegeven, worden gebruikt bij
de berekening van de besparing van diverse energiezuinige toestellen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een gemiddelde referentie in België.

Uit twee enquêtes uitgevoerd in opdracht van VIREG [MEN 98] en [IRI 01] blijkt dat de installatie
welke wordt gebruikt voor ruimteverwarming de verdeling kent zoals aangegeven in Tabel 7.  Ook de
gebruikte brandstoffen zijn vermeld in deze enquête.

Tabel 7  Toestel voor ruimteverwarming en type brandstof [MEN 98] en [IRI 01]

Installatie voor
ruimteverwarming

%
1998

%
2001

Type ketel
(indien CV)

%
1998

%
2001

Brandstoffen %
1998

%
2001

Individuele installatie 67.3 71.3 gewone ketel 53.8 49.4 stookolie 44.1 37.8

Gemeenschappelijke
installatie voor 1
gebouw

6.1 6.0 ketel (HR+
condensatie)

24.9 31.7 steenkool 2.9 1.3

Gemeenschappelijke
installatie voor
meerdere gebouwen
(stadsverwarming)

0.7 0.6 condensatieketel 1.6 0.8 aardgas 42.0 47.8

Afzonderlijke
verwarmingsapparaten

25.9 22.1 onbekend 19.3 13.2 butaan of
propaan

2.0 1.4

elektriciteit 7.9 9.7

hout 0.8 1.9

zonne-
energie of
overig

0.4 0.0

In de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde enquête is ook naar dit soort gegevens gevraagd,
waarvan de resultaten in Tabel 8 weergegeven zijn. In deze tabel is tevens de aanname t.a.v. toestel
en rendement weergegeven.

Tabel 8  Enquête uitkomsten t.a.v. ruimteverwarming [3E 01] (Rendementen en aannames:
[VEK 98], [VEK 99] en 3E)

Brandstof voor
ruimteverwarming

Antwoord
enquête

Aanname toestel Jaarrendement
toestel

Totaal
jaarrendement

Elektriciteit 10% Direct/accumulatie 95% 95%

Aardgas 47% 80% conventionele/HR ketel 75% 76%

20% gaskachel 80%

Stookolie 43% 80% stookolieketel 60% 62%

20% stookoliekachel 70%

Andere 12%

Men kon op deze vraag meerdere antwoorden geven. Voor het bepalen van de referentie is ervan
uitgegaan dat de categorie ‘anders’ zal bestaan uit houtkachels en allesbranders en dat dit niet de
hoofdverwarming uitmaakt.

Het hier geschatte jaarrendement is het rendement van de volledige installatie, gedefinieerd als de
verhouding van nuttige verwarmingsenergie t.o.v. secundaire energieinput.

Uit de VIREG-enquêtes [MEN 98] en [IRI 01] blijkt de verdeling van de verwarmingsinstallatie voor
warm tapwater (in de badkamer) en gebruikte brandstoffen, zoals aangegeven in Tabel 9.
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Tabel 9 Type warmwater toestel in de badkamer [MEN 98] en [IRI 01]

Warmwater installatie in de badkamer Percentage
1998

Percentage
2001

via verwarmingsketel centrale verwarming 34% 46.2%

via losse apparaten op aardgas 22% 23.4%

via losse apparaten op butaan of propaan 5% 3.7%

via losse apparaten op elektriciteit 34% 25.7%

geen lopend warm water aanwezig 3,5% 1.0%

Onbekend 1,8% 0%

In de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde enquête is eveneens deze vraag gesteld waarvan de
resultaten in Tabel 10 weergegeven zijn. In dezelfde tabel zijn tevens aannames gedaan omtrent de
systeemrendementen.  De kolom ‘benadering’ bevat afgeronde cijfers, gebaseerd op de
penetratiegraad volgens de enquête.  Tabel 11 geeft een overzicht van de hieruit resulterende
aandelen en rendementen voor de verschillende energiebronnen voor warmwaterproductie.

Tabel 10 Verdeling en rendementen systemen voor warmwater bereiding [3E 01] (Rendementen:
[VEK 98], [VEK 99] en 3E)

Warmwatertoestel Penetratie
volgens
enquête

Benadering Jaarrendement voor warm
tapwaterproductie

centrale verwarmingsketel 46% 25% 75% gasgestookt

25% 60% oliegestookt

apart doorstoomsysteem

elektrisch 2%

gas 10% 10% 60%

boiler

elektrisch 25% 25% 85%

gas 14% 15% 75%

ander systeem 3%

Totaal 100% 100%

Tabel 11 Resulterende aandelen en rendementen energiebronnen voor warmwaterpoductie

Aandeel Gemiddeld
rendement

Gas 50% 72%

Stookolie 25% 60%

Elektrisch 25% 85%
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5.3 Huishoudens

5.3.1 Inleiding

In de volgende paragrafen zal per toestel (per REG-actie) worden aangegeven hoe de
energiebesparing berekend kan worden en hoe de gebruikte waarden voor de referentie tot stand zijn
gekomen. Tevens wordt aangegeven hoe de berekening is uitgevoerd door de sector en door VITO.
Een overzicht van de resultaten van de berekeningen door de sector en door VITO, is opgenomen in
hoofdstuk 9, aangevuld met de uitkomsten van de berekeningen die door 3E zijn uitgevoerd in
hoofdstuk 8.

5.3.2 Koelkasten en diepvriezers

Elektriciteitsdistributiesector:

De elektriciteitssector neemt een label D koelkast als referentie en stelt dat een label A koelkast of
diepvries 45% bespaard t.o.v. een label D. De sector komt daarmee op een besparing per toestel
(zowel koelkasten als diepvriezers) van 190 kWh. Voor de totale besparing als gevolg van de directe
acties wordt het aantal toegekende premies vermenigvuldigd met 190 kWh/jaar. De besparing als
gevolg van de indirecte acties wordt bepaald op basis van totale verkopen.

VITO:

VITO neemt als referentie voor de koelkast een label C koelkast en voor de diepvriezers een label D.
De besparing van een koelkast komt dan op 99 kWh/jaar en voor een diepvriezer 184 kWh/jaar. Voor
de rechtstreekse besparingen wordt uitgegaan van het aantal toegekende premies, uitgesplitst naar
premies voor koelkasten en premies voor diepvriezers. Voor de onrechtstreekse besparingen wordt
uitgegaan van de verkopen in Vlaanderen (op basis van het aantal huishoudens in Vlaanderen).

3E:

Voor witgoedapparaten is het noodzakelijk een referentie vast te leggen om de energiebesparing van
een energiezuinig model te kunnen berekenen.  Het verschil tussen het jaarlijks energieverbruik van de
referentie en van het energiezuinige model is dan de gerealiseerde jaarlijkse energiebesparing ten
gevolge van een REG-aankoop.  De referentie kan een gewogen gemiddeld verbruik zijn, of een label
indien geen precieze verkoopcijfers ter beschikking staan.

Aangezien het referentieverbruik verschuift met de tijd moet het regelmatig aangepast worden.  De
frequentie van die aanpassing is afhankelijk van de snelheid van de marktverschuiving.  3E stelt voor
om voor alle witgoedapparaten de referentie tweejaarlijks aan te passen.  Tabel 12 geeft een overzicht
van de referentiejaren voor de berekening van de energiebesparingen, beginnende vanaf 1996.

Tabel 12 Referentiejaren voor de berekening van de energiebesparing

Berekeningsjaar Referentiejaar

1996-1997 1995

1998-1999 1997

2000-2001 1999

De referenties worden vervolgens bepaald op basis van de verkoop van apparaten in de
referentiejaren.  Aangezien echter geen verkoopsgegevens bekend zijn van 1995, het eerste
referentiejaar, worden hiervoor de verkoopsgegevens van 1996 gebruikt.

Voor koelkasten en diepvriezers is het mogelijk de referentie te bepalen op basis van het gemiddelde
energieverbruik van de verkochte toestellen volgens gedefinieerde verbruiken per label.  Hiervoor is
wel het verbruik van alle labels nodig, daarvoor wordt uitgegaan van de cijfers van de Europese
richtlijn 94/2/EG.  Zij bepalen het verbruik van een label relatief t.o.v. het verbruik van een D-label.
Dit wordt weergegeven in Tabel 13, alsook de besparingen van een A-label tegenover elk ander label.
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De klasse-indeling volgens energiegebruik van het toestel is niet absoluut.  Factoren zoals grootte van
het koelvak, grootte van het vriesvak en temperatuur in het vriesvak hebben een grote invloed op de
labeling.  Om toch een absolute energiebesparing te kunnen berekenen wordt het verbruik van de
gemiddelde A-label koelkast overgenomen van een enquête van de intercommunales in 1997, namelijk
194 kWh/jaar.  Andere cijfers voor het gemiddelde verbruik per label staan niet ter beschikking.
Vervolgens kunnen de gemiddelde verbruiken en de besparingen van de andere labels berekend
worden, ze zijn voorgesteld in Tabel 13.

Tabel 13 Energie Efficiëntie Index voor koelkasten en dieprvriezers volgens de Europese Richtlijn
94/2/EG

Label Elektriciteitsverbruik t.o.v.
standaard (100%)

Besparing A-
label t.o.v:

Max. verbruik
koelkast [kWh]

Max. verbruik
diepvriezer
[kWh]

klasse A < 55% 0% 194 253

klasse B 55-75% 27% 265 345

klasse C 75-90% 39% 317 414

klasse D 90-100% 45% 353 460

klasse E 100-110% 50% 388 506

klasse F 100-125% 56% 441 575

klasse G >125% 61% 494 644

Op basis van de Tabel 13 en de gemiddelde verkoop van apparaten in de jaren 1996, 1997 en 1999
zoals blijkt uit Figuur 9, Figuur 10, Figuur 11, Figuur 12 in hoofdstuk 8, worden de referenties
vastgesteld als een gewogen gemiddelde van de verbruiken van de verschillende labels volgens hun
aandeel in de verkoop voor de betreffende jaren.  Gelieve op te merken dat wegens gebrek aan
verkoopcijfers van 1995 de cijfers van 1996 gebruikt worden voor dit referentiejaar.  Dit resulteert in
de besparingen volgens Tabel 14.

Tabel 14 Besparingen energiezuinige koelkasten en diepvriezers voor de 3 referentiejaren

[kWh/j] Koelkasten Diepvriezers Koelkasten + diepvriezers

Referen-
tiejaar

Verbruik
Referentie

Besparing
A tov Ref

Verbruik
Referentie

Besparing
A tov Ref

Aandeel
koelkasten

Besparing A tov
Referentie

1996 316 122 465 212 67% 151

1997 303 109 430 177 67% 131

1999 250 56 339 86 62% 67

Men merkt op dat op deze manier geen referentielabel bepaald wordt, maar wel een
referentieverbruik.  Dit resulteert in een preciezere berekening tegenover een berekening op basis van
een referentielabel.

Aangezien door de meeste ICO’s bij het aanleveren van gegevens geen onderscheid is gemaakt tussen
koelkasten en diepvriezers, wordt voor de besparing per toestel het gewogen gemiddelde van de
besparing van koelkasten en de besparing van diepvriezers genomen.  Dit gebeurt door het aandeel
koelkasten in de totale verkoop van koelkasten en diepvriezers te bepalen uit de ter beschikking zijnde
verkoopcijfers, zoals weergegeven in Annex A.

5.3.3 Wasmachines

Elektriciteitsdistributiesector:

De elektriciteitsdistributiesector kende een energieverbruik van 250 kWh toe per wasmachine. Als
referentie wordt een label E apparaat genomen, hetgeen een besparing oplevert van 140 kWh/jaar.
Voor de totale rechtstreekse besparing wordt dit bedrag met het aantal toegekende premies
vermenigvuldigd. Voor de onrechtstreekse besparingen wordt gebruik gemaakt van de totale
verkoopcijfers voor koelkasten en diepvriezers.
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VITO:

VITO neemt vanwege een gebrek aan gegevens de cijfers voor de rechtstreekse besparingen van de
elektriciteitssector over. Voor de onrechtstreekse besparingen wordt de aanname gedaan dat de
verhouding rechtstreekse besparingen versus onrechtstreekse besparingen gelijk is aan die verhouding
bij koelkasten en diepvriezers.

3E:

Om een inschatting te krijgen van de referentie, zijn verkoopcijfers van wasmachinefabrikanten
opgevraagd, doch hieruit is geen volledige informatie bekomen. Ter informatie zijn de verkoopcijfers
van Siemens en Miele opgenomen in Tabel 15.

Tabel 15 Verkoopcijfers wasmachines naar label van Siemens en Miele

Siemens 1997 1998 1999 2000

A-label 67,5% 82% 92% 94.40%

B-label 32.5% 18% 8% 5.6%

Miele

A-label n.b. n.b. 98% 99%

B-label n.b. n.b. 2% 1%

Hieruit blijkt dat de referentie volgens deze cijfers minimaal een label B wasmachine zou moeten zijn,
label C wasmachines worden nog nauwelijks verkocht en label D en E wasmachines zijn niet meer op
de markt (maar zijn natuurlijk nog wel in gebruik). Hierbij dient wel de opmerking te worden gemaakt
dat Miele en Siemens beide fabrikanten zijn van hoge kwaliteit apparaten in het duurdere
marktsegment, zodat naar verwachting het gemiddelde van de verkochte apparaten in Vlaanderen  iets
slechter zal zijn qua energieprestatie.

Zoals aangegeven in Tabel 12 dienen we op basis van de gegevens van 1995, 1997 en 1999 de
referentiesituatie te berekenen.  Bij gebrek aan gedetailleerde verkoopscijfers voor de jaren 1995 en
1997 kunnen de referentieverbruiken niet bepaald worden zoals voor koeling.  We werken daarom met
referentielabels voor deze twee referentiejaren, die gekozen worden op basis van extrapolatie van de
efficiëntietrend van koelingapparaten, zoals weergegeven in Tabel 17.  Deze tabel bevat tevens de
besparingen op basis van de gegevens.  In 1999 zijn wel reeds verkoopscijfers beschikbaar van FEE,
zie Figuur 12, zodat voor dit referentiejaar wel een referentieverbruik/cyclus bepaald kan worden, ipv.
een referentielabel.

De EU-richtlijn 95/12/EG geeft een overzicht van de maximaal toegelaten verbruiken voor de
verschillende categorieën van het Europees energielabel, deze zijn weergegeven in Tabel 16.

Tabel 16 Energieverbruik per cyclus voor wasmachines, lading 5 kg, volgens EU-richtlijn 95/12/EG

Label A B C D E F G

kWh/cyclus < 0.95 0.95-1.15 1.15-1.35 1.35-1.55 1.55-1.75 1.75-1.95 > 1.95

De jaarlijkse besparing door de aankoop van een energiezuinige wasmachine wordt nu bepaald op
basis van Tabel 16, het referentielabel of referentieverbruik en het aantal wasbeurten per jaar.  In de
enquête geeft de doelgroep een wekelijks gemiddeld aantal wasbeurten van 6.1 per gezin op, dit
betekent 317 wasbeurten per jaar, hetgeen leidt tot een gemiddelde besparing volgens Tabel 17 per A-
label wasmachine.
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Tabel 17 Besparingen wasmachines voor de 3 referentiejaren (volgens Tabel 12)

Wasmachines Referentie Verbruik
Referentie

Besparing A
tov Ref

Besparing A
tov Ref

1995 Label C 1.35 kWh/c 0.4 kWh/c 127 kWh/j

1997 Label B 1.15 kWh/c 0.2 kWh/c 63 kWh/j

1999 - 1.07 kWh/c 0.12 kWh/c 38 kWh/j

5.3.4 Vaatwassers

De premies voor vaatwassers zijn in 1999 van start gegaan. Er is dan ook niet eerder een berekening
uitgevoerd voor de besparingen van vaatwassers, noch door de sector, noch door VITO.

Voor vaatwassers geldt bij de berekening van de energieklasse een Energy Efficiency Index (EEI)
volgens directive 97/17/EC, waarbij het energieverbruik van het apparaat vergeleken wordt met het
verbruik van een referentie apparaat met dezelfde capaciteit (capaciteit uitgedrukt in aantal
standaardcouverts).  Tabel 18 geeft een overzicht van de maximale toegelaten energieverbruiken per
cyclus voor de verschillende capaciteiten.

Tabel 18 Energieverbruik per label voor verschillende vaatwasmachinegroottes volgens 97/17/EC

Couverts Klasse A B C D E F G

 EEI < 0.64 < 0.76 < 0.88 < 1.00 < 1.12 < 1.24 > 1.24

 Cr C (< kWh/cyclus)

4 0.81 0.518 0.616 0.713 0.81 0.907 1.004 1.004

5 0.9 0.576 0.684 0.792 0.9 1.008 1.116 1.116

6 0.99 0.634 0.752 0.871 0.99 1.109 1.228 1.228

7 1.08 0.691 0.821 0.95 1.08 1.21 1.339 1.339

8 1.17 0.749 0.889 1.03 1.17 1.31 1.451 1.451

9 1.26 0.806 0.958 1.109 1.26 1.411 1.562 1.562

10 1.6 1.024 1.216 1.408 1.6 1.792 1.984 1.984

11 1.63 1.04 1.235 1.43 1.625 1.82 2.015 2.015

12 1.65 1.056 1.254 1.452 1.65 1.848 2.046 2.046

13 1.68 1.072 1.273 1.474 1.675 1.876 2.077 2.077

14 1.7 1.088 1.292 1.496 1.7 1.904 2.108 2.108

15 1.73 1.104 1.311 1.518 1.725 1.932 2.139 2.139

16 1.75 1.12 1.33 1.54 1.75 1.96 2.17 2.17

Er is geen verkoopinformatie over vaatwassers verkregen, noch over de aantallen noch over de
gemiddelde grootte van een verkocht toestel.  Daarom stellen we arbitrair de gemiddelde grootte gelijk
aan het gemiddelde van de in de norm beschouwde groottes, zijnde 10 couverts.  Wegens gebrek aan
verkoopscijfers stellen we de referentielabels gelijk aan die voor wasmachines voor de referentiejaren
1995 en 1997.  Voor 1999 wordt het referentielabel gelijk gesteld aan B, hetzelfde als voor 1997.   In
de enquête geeft de doelgroep een wekelijks gemiddeld aantal wasbeurten van 5.1 per gezin op, dit
betekent 265 wasbeurten per jaar, hetgeen leidt tot de besparingen zoals weergegeven in Tabel 17.
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Tabel 19 Besparingen vaatwassers voor de 3 referentiejaren

Vaatwassers Referentie Verbruik
Referentie

Besparing A tov
Referentie

Jaarlijkse
besparing

kWh/cylcus kWh/cyclus kWh/j

1996 Label C 1.408 0.384 102

1997 Label B 1.216 0.192 51

1999 Label B 1.216 0.192 51

5.3.5  Spaarlampen

De premies voor spaarlampen werden alleen in Vlaanderen toegekend, bovendien is deze actie in 1999
gestopt.

Elektriciteitsdistributiesector:

Volgens de berekeningen van de sector bespaart een spaarlamp gemiddeld 67 kWh per jaar en heeft
1000 branduren. Om de rechtstreekse besparingen te berekenen wordt vermenigvuldigd met het
aantal premies. De onrechtstreekse besparingen worden berekend uit de toename in de totale verkoop
van spaarlampen in België in de periode 1997 t.o.v. 1995.

VITO:

VITO sluit aan bij de elektriciteitssector voor wat betreft de rechtstreekse besparingen. De
onrechtstreekse besparingen worden berekend door het aandeel van spaarlampen in de totale verkoop
te vermenigvuldigen met het percentage huishoudens in Vlaanderen (57%). Uit de enquête uitgevoerd
in opdracht van VITO bleek dat 26% van de huishoudens door de elektriciteitsmaatschappij bewust
was gemaakt van spaarlampen. Slechts dit aandeel in de verkopen wordt toegekend aan de indirecte
REG-acties.

3E:

De berekeningen van de sector komen overeen met gegevens van Novem [www.Novem.nl] en met
gegevens op de  www.delichtsite.nl . Een aanname van 1000 branduren per jaar is algemeen
geaccepteerd. Verder werd gebruik gemaakt van verkoopcijfers van spaarlampen, aangeleverd door
Philips.

Daardoor wordt ook uitgekomen op een besparing van 67 kWh per spaarlamp. Daarbij wordt impliciet
de aanname gedaan dat spaarlampen met eenzelfde lichtsterkte geïnstalleerd worden (dus geen groter
vermogen dan nodig voor dezelfde verlichtingssterkte).

Tabel 20 Besparingen spaarlampen en spaarlampenverkoop [www.delichtsite.nl, Philips, 3E]

Vermogen
spaarlamp

Vermogen
gloeilamp

Verschil
vermogen

Branduren Elektrici-
teitsbe-
sparing

Aandeel spaarlampen in
de verkoop (Philips,
1997)

Besparing

W W W uur kWh/jaar % kWh/jaar

23 120 97 1000 97 6% 5.82

20 100 80 1000 80 34% 27.2

15 75 60 1000 60 44% 26.4

11 60 49 1000 49 16% 7.84

100% 67.26
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5.3.6 Spaardouchekop

De premies op spaardouchekoppen werden alleen toegekend in Vlaanderen.

Elektriciteitsdistributiesector:

De sector maakt aannames omtrent het warm water verbruik en neemt als referentie een elektrisch
toestel met een rendement van 80%. De gemiddelde besparing per douchekop komt dan uit op 600
kWh per jaar per gezin van 3 personen. Voor de rechtstreekse besparingen wordt vermenigvuldigd met
het aantal premies. Voor de onrechtstreekse besparingen worden alle verkochte spaardouchekoppen
via kleinhandelaars toegerekend aan de REG-acties.

VITO:

Het VITO hanteert als referentie een mix van elektrische apparaten (47%, rendement 50%) en
aardgas gestookt (53%), en berekent tevens een besparing op aardgas in GJ. Voor de overige
berekeningen wordt aangesloten bij de elektriciteitssector. Per spaardouchekop wordt dan uitgekomen
op een besparing van 3488 MJ/jaar in 53% van de aankopen en een besparing van 600 kWh in 47%
van de aankopen. Dit komt uit om een besparing van ongeveer 4500 MJ primair per douchekop.

Het VITO sluit aan bij de sector, en stelt dat alle verkochte spaardouchekoppen toerekenbaar zijn als
resultaat van de indirecte acties.  Buiten de intercommunales om zouden slechts 2000 douchekoppen
verkocht zijn, zij worden met dezelfde verdeelsleutel als voor de directe acties (47% - 53%) als
besparing geteld.

3E:

De energiebesparing die bereikt wordt door de installatie van een spaardouchekop hangt af van de
hoeveelheid water die bespaard wordt (en dus niet hoeft te worden verwarmd) en  het type
warmwater installatie. Deze twee variabelen dienen zo goed mogelijk te worden bepaald.
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Figuur 8 Gemiddeld aantal douchebeurten per gezin per week [MEN 98], [IRI 01] en [3E 01]

VIREG stelt dat een douchekop 5-6 liter/min water bespaart t.o.v. een klassieke douchekop.  Dit komt
ongeveer overeen met 50% waterbesparing, een waarde die ook door fabrikanten aangegeven wordt
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en meermaals in de literatuur tegengekomen is.  Voor de verdere studie wordt een besparing van 5
l/min beschouwd.

In de enquête door VIREG [MEN 98] werd gevraagd naar de gezinsgrootte en het aantal douche-en
badbeurten per week dat in huis wordt genomen. Het gemiddelde aantal douchebeurten bedraagt 7 en
het gemiddeld aantal badbeurten ruim 4. Het aantal douchebeurten per gezin is relevant voor de
besparingen van een spaardouchekop en staat in onderstaande figuur weergegeven.

In de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde enquête is tevens gevraagd naar het aantal
douchebeurten per gezin, de resultaten hiervan staan ook uitgezet in onderstaande figuur. De figuur
toont dat het gemiddeld aantal douchebeurten (12) overeenkomt.

Tabel 21 geeft de berekeningen weer die uitgevoerd worden op basis van bovenstaande informatie en
die de energiebesparing van waterbesparende douchekoppen bepalen.

Tabel 21 Berekening gemiddelde besparing douchekop per jaar

Grootheid Waarde Eenheid

Waterbesparing energiezuinige douchekop 5 liter per minuut

minuten per douche 7 min

aantal douches per week per gezin 12 [3E 01]

waterbesparing per jaar 21 840 liter per jaar per gezin

Temperatuur tapwater 40 °C

Soortelijke warmte water 4.18 kJ/kg/K

Warmtevraag per jaar 117.04 kJ/liter van 40 °C

Besparing per jaar 2 556.2 MJ/jaar

Verbrandingswaarde gas 37.8 MJ/m³

Verbrandingswaarde stookolie 42.3 MJ/kg

Dichtheid stookolie 0.855 kg/liter

Aandeel gasgestookt 50%

Rendement gasgestookte tapwaterproductie 72.0% gemiddeld jaarrendement

Besparingen op gas 3 550.2 MJ/jaar

Besparingen op gas 93.9 m³ aardgas /jaar

Aandeel elektrisch gestookt 25.0%

Rendement elektrische tapwaterverwarming 85% gemiddeld jaarrendement

Besparingen op elektriciteit 835.3 kWh/jaar

Aandeel oliegestookt 25%

Rendement oliegestookt 60% gemiddeld jaarrendement

Besparingen op stookolie 4 260.3 MJ/jaar

Besparingen op stookolie 117.8 liter olie/jaar

Gemiddelde besparing douchekop=

besparing aardgas + stookolie 2 840.2 MJ aardgas+stookolie per jaar

+ besparing elektriciteit 208.8 kWh elektriciteit per jaar

Gemiddelde primaire energiebesparing 4 720 MJ primair

Gemiddelde CO2 besparing 322 kg/j

Het gemiddeld jaarrendement voor de gasgestookte warmwater productie dat in deze berekening
gebruikt wordt komt uit Tabel 11.
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De jaarlijkse besparing aan primaire energie per douchekop bedraagt 4 720 MJ.  Dit is iets
vergelijkbaar met de besparingen volgens VITO (ongeveer 4 500 MJp/jaar per douchekop) en iets
lager dan de besparingen volgens de sector (5 838 MJp/jaar per douchekop).

Let op:

De besparing per douchekop bedraagt dus 2 840.2 MJ (aardgas en stookolie) + 208.8 kWh
(elektriciteit) per jaar. In de praktijk bespaart een douchekop één type brandstof: of elektriciteit,
of stookolie, of aardgas, afhankelijk van het type warmwatertoestel. Gezien de verdeling van de
toestellen over de huishoudens, kan dit omgerekend worden naar een gemiddelde besparing per
douchekop. Daardoor wordt, door te vermenigvuldigen met het aantal douchekoppen (aantal
premies), de totale besparing op elektriciteit (in kWh), op stookolie (in MJ) en op aardgas (in MJ)
berekend. Dit kan vervolgens omgerekend worden in een totaalbesparing op primaire energie,
uitgedrukt in MJ primair.
Ditzelfde geldt voor zonneboilers en warmtepompen.

5.3.7 Zonneboiler

Voor de keuze van de referentie door zowel de elektriciteitssector als VITO zie paragraaf 5.2 over
spaardouchekoppen.

Elektriciteitsdistributiesector:

De sector doet de aanname dat 100% een elektrisch toestel gebruikt voor warmwater bereiding. De
besparingen per zonneboiler worden vastgesteld op 1278 kWh/jaar per systeem.

Voor het bepalen van de rechtstreekse besparing wordt vermenigvuldigd met het aantal premies, de
onrechtstreekse besparingen worden bepaald op basis van inschatting van de totale verkopen van
zonneboilers in heel België (500).

VITO:

VITO doet dezelfde aannames als voor spaardouchekoppen t.a.v. het warmwatertoestel, en komt uit
op besparingen van 1278 kWh in 47% van de verkopen en 4000 MJ in 53% van de verkopen. De
onrechtstreekse besparingen worden vastgesteld op basis van 57% van de huishoudens in Vlaanderen
en de verkochte systemen worden alle toegeschreven aan de REG-acties.

3E:

De besparingen welke worden bereikt met een zonneboiler hangen af van het warmwater gebruik en
het type warmwater installatie. De aannames betreffende de referentie zijn aangegeven in paragraaf
5.2.1.

De jaaropbrengst van een zonneboiler is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de
dimensionering (vooral van de collectoren), en het gebruik de belangrijkste zijn.  In Nederland is een
jaaropbrengst van 3.6 GJ is een gemiddelde voor diverse types kleine huishoudelijke zonneboilers met
een collectoroppervlakte van ongeveer 2-2.5 m².  In Vlaanderen worden in tegenstelling tot Nederland
soms grotere huishoudelijke zonneboilers geïnstalleerd, met oppervlaktes tot +/- 5 m².  De opbrengst
van dergelijke grotere systemen is bijgevolg hoger, maar de specifieke opbrengst (per m²
collectoroppervlakte) daalt lichtjes.  Zolang de collectoroppervlakte niet groter wordt dan 4-5m² kan de
opbrengst per m² echter aangehouden worden zodat er een proportionele meeropbrengst gerealiseerd
wordt.

De gegevens van BELSIA/ODE vermelden enkel het aantal systemen dat verkocht is, niet de
systeemgrootte.  Het is bijgevolg noodzakelijk een schatting te doen naar de gemiddelde
collectoroppervlakte van huishoudelijke zonneboilers.  Op de Duitse markt is deze gevoelig groter dan
op de Nederlandse, en Vlaanderen zit momenteel met beide dimensioneringsstrategieën zodat hier
zowel kleine als grotere systemen geplaatst worden.
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Een inschatting van de geplaatste collectoroppervlakte per installatie kan gebeuren op basis van Tabel
34 en Tabel 48.  Hieruit resulteert voor de jaren 1998 en 1999 een gemiddelde oppervlakte van 3.67
m²/installatie.  Vervolgens wordt een collectoropbrengst van 1.34 GJ/m² vastgelegd, dat is een waarde
die algemeen aanvaard wordt in Nederland, en eerder als ondergrens beschouwd mag worden.  Op
deze manier komen we aan een eerder veilige inschatting van 4.92 GJ opbrengst per huishoudelijke
zonneboiler.

Tabel 22 Berekeningen gemiddelde besparingen per zonneboiler per jaar

Grootheid Waarde Eenheid

Jaaropbrengst zonneboiler 4,92 GJ

Verbrandingswaarde gas 37,8 MJ/m³

Verbrandingswaarde stookolie 42,3 MJ/kg

Dichtheid stookolie 0,855 kg/liter

Rendement productiepark 40%

Gasbesparing 50% van de besparing is gasbesparing

Elektriciteitsbesparing 25% van de besparing is elektriciteitsbesparing

Besparing op stookolie 25% van de besparing is oliebesparing

Rendement gasgestookte tapwaterproductie 72% Gemiddeld jaarrendement

Besparing aardgas 6830 MJ aardgas per jaar

Besparing aardgas 180,7 m³ aardgas per jaar

Rendement elektrische tapwaterproductie 85% Gemiddeld jaarrendement

Besparing elektriciteit 1607 kWh elektriciteit per jaar

Rendement oliegestookte ketel 60% Gemiddeld jaarrendement

Besparing stookolie 8196 MJ stookolie per jaar

Besparing stookolie 226,6 liter stookolie per jaar

Gemiddelde besparing zonneboiler 5464 MJ aardgas en stookolie/jaar

402 kWh elektriciteit/jaar

Besparing primaire energie 9080 MJ primair

Besparing CO2 619 kg/j

VITO komt uit op een besparing op primaire energie van ongeveer 8000 MJp, de sector op 12 434
MJp. De berekening van 3E zit iets boven de door VITO vastgestelde waarde en kent een andere
verdeling over besparingen op elektriciteit of op brandstof (meer brandstofbesparing en minder
elektriciteitsbesparing).

5.3.8 Warmtepomp

Vanaf 1998 zijn er premies beschikbaar voor warmtepompen in Vlaanderen.

Elektriciteitsdistributiesector:

Als referentie wordt een elektrisch verwarmingstoestel genomen, waarbij de aanname wordt gedaan
dat er jaarlijks 15.000 kWh elektriciteit nodig is voor verwarming. Een warmtepomp heeft gemiddeld
een COP van 3 hetgeen leidt tot een besparing van 10.000 kWh per jaar. De onrechtstreekse
besparingen worden niet ingeschat.

VITO:

VITO past de referentie aan door 24% ruimteverwarming op elektriciteit te veronderstellen en 76% op
aardgas. Voor het elektrische deel (24%) wordt een besparing van 10.000 kWh realistisch geacht, voor
het aardgasgestookte deel wordt uitgegaan van een COP van 3 en een rendement van de ketel van
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85%. Dit leidt tot een besparing van 15,5 GJ brandstof in 76% van de installaties. De onrechtstreekse
besparingen worden niet ingeschat vanwege een gebrek aan gegevens.

3E:

Vanwege het feit dat de meeste warmtepompen in 1999 zijn geplaatst, wordt een gemiddelde SPF
(Seasonal Performance Factor) van 3 reëel geacht [DEN 00].  Een gemiddeld vermogen van 7.5 kWth
is gebruikelijk in de huishoudelijke sector. Als referentie wordt uitgegaan van de gegevens zoals die
zijn uitgewerkt in paragraaf 5.2.  Het exacte werkingsprincipe van de geïnstalleerde warmtepompen
kan niet achterhaald worden, maar er kan met grote zekerheid vanuit gegaan worden dat het zo goed
als alle elektrisch aangedreven compressiewarmtepompen betreft.

De besparingen komen dan uit op:

Tabel 23 Besparingen  warmtepompen huishoudelijke sector

Grootheid Waarde Eenheid

SPF (Seasonal Performance Factor) 3

Rendement elektriciteitspark 40%

Thermisch vermogen 7.5 kWth

Gemiddeld opgenomen vermogen 2.50 kWe

Vollasturen 2 000 u/j

Warmteproductie 54 GJ/j

Elektrisch energieverbruik 5 000 kWh/j

Primair elektrisch energieverbruik warmtepomp 45.0 GJp/j

Rendement gasverwarming 76%

Primair energieverbruik gas 71.1 GJp/j

Rendement elektrisch verwarmde woningen 95%

Primair energieverbruik elektriciteit 142.1 GJp/j

Rendement stookolieverwarmde woningen 62%

Primair energieverbruik stookolie 87.1 GJp/j

Aandeel gasverwarmde woningen 47%

Aandeel elektrisch verwarmde woningen 10%

Aandeel stookolieverwarmde woningen 43%

Gemiddeld primair energieverbruik referentie 85.1 GJp/j

Energiebesparing (primair) per warmtepomp 40.1 GJp/j

CO2 uitstoot per warmtepomp 3 435 kg/j

CO2 uitstoot referentie 5 733 kg/j

CO2 besparing per warmtepomp 2 298 kg/j

De elektriciteitssector komt uit op een besparing van 10.000 kWh, omgerekend 97 GJp. VITO komt uit
op een besparing van 35 GJp.
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5.4 Niet-huishoudens

De niet-huishoudens bestaan uit de lokale overheid, industrie en tertiaire sector. Hoewel de lokale
overheid geen premies voor warmtepompen aangevraagd hebben, zijn alle acties in alle sectoren
gevoerd, echter niet door alle intercommunales.

5.4.1 Relighting

Elektriciteitsdistributiesector:

De verwachte rechtstreekse besparingen worden door de aanvrager van de subsidie vermeld. Dit
betreft een vergelijking van de oude situatie met de nieuwe, maar 3E heeft geen zicht op de
onderbouwing of de onderliggende berekeningen. De onrechtstreekse besparingen worden bepaald uit
de toename in de verkoop van elektronische ballasten en verlichtingstoestellen. Voor elektronische
ballasten wordt de aanname gedaan dat de besparing 100 kWh per jaar bedraagt, voor
verlichtingstoestellen wordt een gemiddeld vermogen van 70 W, een aantal branduren van 3000 uur
en een besparing van 15% verondersteld.

VITO:

De precieze rechtstreekse besparing is bekend per dossier. Analyse van deze dossiers geeft een
correcte inschatting van de rechtstreekse besparingen. Vanwege een gebrek aan gegevens worden
door VITO geen onrechtstreekse besparingen berekend.

3E:

Gezien de verschillende projecten op het gebied van relighting en onduidelijkheid over geïnstalleerde
vermogens (en oude vermogens) en eventuele verschillen in verlichtingssterkte is het niet mogelijk een
gemiddelde te berekenen per relighting project. Ook het berekenen van een kengetal is daarom
eigelijk niet verantwoord, gezien de grote spreiding in besparingen van afzonderlijke installaties.

In hoofdstuk 2 werd reeds aangehaald dat een relighting vaak als gelegenheid aangegrepen wordt om
het verlichtingsniveau van de ruimte te verhogen.  Hierdoor is het eigenlijk niet juist om de besparing
te berekenen op basis van het verschil tussen oud en nieuw verlichtingsvermogen.  Immers, er zou
minder vermogen geplaatst zijn indien het verlichtingsniveau na de relighting gelijk zou zijn aan het
vaak ondermaatse verlichtingsniveau van ervóór.

Een mogelijke oplossing bestaat erin zoals bij andere technologieën een referentie-technologie te
definiëren, en de besparing te berekenen op basis van het verschil in verbruik tussen de nieuwe
installatie, en de referentie-installatie die hetzelfde verlichtingsniveau zou produceren.  Deze
referentieapparatuur zou bijvoorbeeld een klassieke TL-lamp kunnen zijn, zonder elektronische ballast,
die ook tegenwoordig nog zeer wijd verspreid is.

De hiernavolgende berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens die de intercommunales aangeleverd
hebben. Slechts twee intercommunales konden voldoende gedetailleerde gegevens aanleveren om een
inschatting van de besparingen uit de dossiers te halen.

Uit de gegevens van Interelectra blijkt een gemiddelde besparing van 20 tot 25 MWh per verstrekte
premie, dit komt overeen met gemiddeld  0.34 kWh per verstrekte BEF premie.
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Tabel 24 Gegevens Interelectra betreffende relighting-premies

Interelectra aantal premies besparing gemiddeld per
verstrekte premie

Uitbetaalde
premie

gemiddelde
besparing

kWh MWh BEF kWh / BEF

1997 16 323976 20.25 939045 0.35

1998 35 872873 24.94 1937564 0.45

1999 37 764321 20.66 2610752 0.29

2000 31 388536 12.53 1521860 0.26

Uit de gegevens van Electrabel blijken de volgende gegevens af te leiden.

Tabel 25 Gegevens Electrabel betreffende relighting (1999)

Besparing gekend edcv edkl eda Edw edzv ednv edv

Tot premies in bef 1,841,024 918,440 745,896 3,601,444 2,278,376 1,661,488 11,046,668

Gekende besparing in
kWh/jaar

537,279 525,706 241,824 1,252,643 1,039,563 396,639 3,993,654

Gemiddelde besparing 0.29 0.57 0.32 0.35 0.46 0.24 0.36

Hier blijkt een gemiddelde besparing van 0,37 kWh per BEF subsidie.

Uitgaande van een besparing van 0,35 kWh per verstrekte BEF premie, worden de totale besparingen
bepaald.

5.4.2 Snelheidsregelaars

Elektriciteitsdistributiesector:

De rechtstreekse besparingen zijn bekend uit de dossiers. De onrechtstreekse besparingen worden
middels een groot aantal aannames berekend.

VITO:

VITO sluit voor de rechtstreekse besparingen aan bij de sector. De onrechtstreekse besparingen
worden niet ingeschat vanwege een gebrek aan informatie, en worden nihil verondersteld.

3E:

Gezien de diversiteit in toepassingen van snelheidsregelaars is het niet goed mogelijk een gemiddelde
te berekenen per installatie. Ook het berekenen van een kengetal is daarom eigelijk niet verantwoord,
gezien de grote spreiding in besparingen van afzonderlijke installaties.

Voor een inschatting van de besparingen kan het best worden aangesloten bij de gegevens van de
sector. Twee ICO’s hebben gedetailleerde cijfers aangeleverd, waaruit in principe een kental kan
worden bepaald voor de besparingen per BEF premie. Hieruit kunnen totale besparingen worden
berekend voor alle verstrekte premies.
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Tabel 26 Gegevens Interelectra betreffende snelheidsregelaars

Interelectra

aantal
premies

besparing gemiddeld per
verstrekte
premie

Uitbetaalde
premie

gemiddelde
besparing kWh
per BEF

1997 29 1757075 kWh 60.59 MWh 2354542 0.75

1998 26 4707104 kWh 97.64 MWh 2,538,601 1.85

1999 39 5358677 kWh 137.40 MWh 2,832,789 1.89

2000 28 3408584 kWh 121.74 MWh 3136920 1.09

Dit komt neer op een gemiddelde besparing van 1,4 kWh per verstrekte BEF premie.

Tabel 27 Gegevens Electrabel betreffende snelheidsregelaars

Besparing gekend Edcv edkl eda Edw edzv ednv edv

Tot premies in bef 2,802,536 1,717,745 0 3,514,383 2,851,121 1,619,670 12,505,455

Gekende besparing in
kWh/jaar

6,471,056 733,596 0 4,757,164 2,346,403 1,063,230 15,371,449

Gemiddelde. besparing 2.3 0.4 0.0 1.4 0.8 0.7 1.2

Hieruit blijkt een besparing van gemiddeld 1,1 kWh besparing per BEF premie.

Wanneer voor alle verstrekte premies gerekend wordt met een gemiddelde besparing van 1,3 kWh per
BEF premie, kan de totale besparing worden ingeschat.

5.4.3 Zonneboilers

Elektriciteitsdistributiesector:

De berekeningen komen overeen met de berekeningen die gedaan zijn voor zonneboilers in de
huishoudelijke sector. Dit leidt tot een inschatting van de besparing per m2 collectoroppervlak van 465
kWh per jaar. De onrechtstreekse besparingen zijn niet bepaald.

VITO:

De berekeningen komen overeen met de berekeningen die gedaan zijn voor zonneboilers in de
huishoudelijke sector. De verdeling van referentieapparatuur is gedaan volgens dezelfde verdeling als
bij huishoudens. Dit leidt tot een besparing van 219,8 kWh in 47% van de investeringen en 1429 MJ in
53% van de investeringen. De onrechtstreekse besparingen zijn niet bepaald, voorgesteld wordt om
samen te werken met BELSIA.

3E:

Er is geen aanvullende informatie verkregen van BELSIA over de niet huishoudelijke sector. Naast een
inschatting van het totaal geplaatste collector oppervlak en aantallen systemen. Deze zijn echter voor
het overgrote deel in de huishoudelijke sector geplaatst.

Ten aanzien van het type warmwater apparaat is niets bekend. Er wordt voor gekozen dezelfde
verdeling als bij huishoudens te gebruiken, maar dit is niet op concrete gegevens gebaseerd.

Het lijkt veilig om niet van een gemiddelde opbrengst per systeem uit te gaan (omdat de systemen in
de utiliteit gemiddeld groter en diverser zijn dan systemen in huishoudens), maar van een opbrengst
per m2. De besparing wordt dan uitgedrukt in GJ en kWh per m2.
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Tabel 28 Besparingen zonneboilers in tertiaire sector en industrie per m2 collectoroppervlak

Grootheid Waarde Eenheid

Jaaropbrengst zonneboiler 1.34 GJ/m²

Verbrandingswaarde gas 37.8 MJ/m³

Verbrandingswaarde stookolie 42.3 MJ/kg

Dichtheid stookolie 0.855 kg/liter

Rendement productiepark 40%

Gasbesparing 50% van de besparing is gasbesparing

Elektriciteitsbesparing 25% van de besparing is elektriciteitsbesparing

Besparing op stookolie 25% van de besparing is olie-besparing

Rendement gasgestookte warmwater productie 72% Gemiddeld jaarrendement

Besparing aardgas 1 861 MJ aardgas per jaar

Besparing aardgas 49 m³ aardgas per jaar

Rendement elektrische warmwater productie 85% Gemiddeld jaarrendement

Besparing elektriciteit 438 kWh elektriciteit per jaar

Rendement oliegestookte ketel 60% Gemiddeld jaarrendement

Besparing stookolie 2 233 MJ stookolie per jaar

Besparing stookolie 62 liter stookolie per jaar

Gemiddelde besparing per m² collectoroppervlak 1 489 MJ aardgas en stookolie

109 kWh elektriciteit

Besparing primaire energie 2 474 MJ primair

Besparing CO2 169 kg/m².j

De sector berekende een besparing van 4524 MJ/jaar/m² primaire energie. VITO komt uit op een
besparing van ongeveer 1763 MJ per m2. In de berekeningen door 3E wordt de besparing hoger
ingeschat dan door VITO, met een vergelijkbare besparing op elektriciteit maar een grotere besparing
op gas en stookolie.

5.4.4 Warmtepompen

Deze actie werd alleen gevoerd in Vlaanderen. Het aantal geplaatste systemen bedroeg 2 in 1998 en
24 in 1999.

Elektriciteitsdistributiesector:

In 1998 zijn 2 premies in de niet-huishoudelijke sectoren toegekend aan een warmtepomp. In totaal
wordt in hiermee volgens de elektriciteitssector 20.000 kWh bespaard, hetgeen tot de veronderstelling
leidt dat dezelfde cijfers zijn gebruikt als voor huishoudens. De onrechtstreekse besparing wordt op 0
gesteld.

VITO:

VITO past de referentie aan conform de berekeningen van warmtepompen bij huishoudens, maar
merkt op dat een gebrek aan gegevens het niet mogelijk maakt een juiste inschatting te geven. De
onrechtstreekse besparingen worden op 0 gesteld. Daarmee komt VITO uit op een besparing van 41
MJp per warmtepomp.
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3E:

De in de utiliteit geplaatste warmtepompen zijn waarschijnlijk erg divers in type warmtepomp,
geïnstalleerd vermogen (varieert waarschijnlijk van enkele kWth tot 1 MWth) en de toepassing van de
warmtepomp (verwarming, koeling). Het is daarom moeilijk om goede aannames te doen omtrent
besparingen, toch wordt een poging gewaagd uitgaande van de aannames t.a.v. ruimteverwarming die
zijn gedaan in de huishoudelijke sector.

Het gemiddeld geïnstalleerd warmtepompvermogen is niet gekend in de niet-huishoudelijke sector.  Uit
de premieadministratie van Interelectra (5 premies), kon een gemiddelde premie van € 1 115 bepaald
worden, hetgeen overeen zou komen met een gemiddeld warmtepompvermogen van 5 kWe.  Indien
dan verder een gemiddelde SPF van 3 verondersteld wordt, komt dit overeen met een thermisch
vermogen van 15 kWth.  Omwille van flexibiliteit en uniformiteit met vroegere berekeningen wordt de
besparing voor niet-huishoudelijke warmtepompen per kWth doorgevoerd.

Dit leidt tot de volgende inschatting van de besparing:

Tabel 29 Inschatting besparingen warmtepompen in niet-huishoudelijke sector, per kWth

Grootheid Waarde Eenheid

SPF (Seasonal Performance Factor) 3

Rendement elektriciteitspark 40%

Thermisch vermogen 1 kWth

Gemiddeld opgenomen vermogen 0.33 kWe

Vollasturen 2 000 u/j

Warmteproductie 7.2 GJ/j

Elektrisch energieverbruik 667 kWh/j

Primair elektrisch energieverbruik 6.0 GJ/j

Rendement gasverwarming 76%

Primair energieverbruik gas 9.5 GJ/j

Rendement elektrisch verwarmde woningen 95%

Primair energieverbruik elektriciteit 18.9 GJ/j

Rendement stookolieverwarmde woningen 62%

Primair energieverbruik stookolie 11.6 GJ/j

Aandeel gasverwarmde woningen 47%

Aandeel elektrisch verwarmde woningen 10%

Aandeel stookolieverwarmde woningen 43%

Gemiddelde primair energieverbruik referentie 11.3 GJ/j

Energiebesparing (primair) per kWth 5.3 GJ/j

CO2 uitstoot per kWth 458 kg/j

CO2 uitstoot referentie 764 kg/j

CO2 besparing per kWth 306 kg/j

Voor een gemiddeld geïnstalleerd thermisch vermogen van 15 kWth resulteert dit in een besparing van
80.1 GJp/jaar.  In primaire energie berekent de sector een besparing van 97 GJp en VITO van 41 GJp.
De besparingen worden door 3E iets lager ingeschat als door de sector, maar dubbel zo hoog als door
VITO. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een grove inschatting is, gezien de range in
toepassingen en geïnstalleerde vermogens.
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5.4.5 Feestverlichting

De acties voor feestverlichting zijn alleen gevoerd in Vlaanderen en alleen voor de lokale
overheidssector.

Elektriciteitsdistributiesector:

De volgende aannames worden gemaakt:

§ 1 meter feestverlichting heeft een vermogen van 45 W

§ 1 meter energiezuinige feestverlichting heeft een vermogen van 15 W

§ aantal branduren is 500

§ 1 meter feestverlichting kost 125 BEF

Dit leidt tot een besparing van 15 kWh per meter. De rechtstreekse besparingen worden berekend uit
verstrekte premiebedragen uit de dossiers. De onrechtstreekse besparingen zijn op 0 gesteld.

VITO:

VITO sluit aan bij sector. De onrechtstreekse besparingen zijn op 0 gesteld.

3E:

De premies voor feestverlichting betroffen omruilacties, waardoor de besparing wel degelijk als
besparing gerekend kan worden.  De aannames t.a.v. de besparingen worden overgenomen van de
sector, d.w.z. een besparing van 15 kWh per meter. De besparingen worden door de sector berekend
als 1 690 MWh in 1997 en 190 MWh in 1998. In 1999 zijn er geen premies meer verstrekt voor
energiezuinige feestverlichting en de besparing in 1999 wordt dan ook op 0 gesteld. De
onrechtstreekse besparingen worden op 0 gesteld.
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6 Resultaten enquêtes huishoudens

In opdracht van ANRE werden in 1998 en 2001 enquêtes uitgevoerd onder 1000 huishoudens naar de
penetratie van energiebesparingsmaatregelen in en om het huis en naar de  attitude t.a.v. REG-acties
en hernieuwbare energie [MEN 98] en [IRI 01]. Enkele van de uitkomsten ten aanzien van de
invoering van energiebesparingsmaatregelen zullen worden gebruikt bij het doen van aannames,
noodzakelijk voor de in deze studie uitgevoerde berekeningen.  Hieronder volgen enkele besluiten die
uit deze enquête getrokken kunnen worden.

De belangrijkste reden voor huishoudens om energie te besparen is een financiële reden. Milieu-
effecten en de uitputting van energiebronnen spelen slechts een zeer beperkte rol, respectievelijk
8.3% en 4.3% van de huishoudens.

De nog maximaal aanvaardbare terugverdientijd die voor een energiezuinige koelkast wordt
opgegeven, is 5.9 jaren.

Slechts 1/3 van de ondervraagde personen is bereid te betalen voor energie-advies. Opvallend was
verder dat Limburgers hun elektriciteitsmaatschappij (Interelectra) meer punten gaven dan
huishoudens in andere provincies waar het ging over de vragen ‘levert uw energiemaatschappij
informatie gericht op energiebesparing?’ en ‘stimuleert uw energiemaatschappij rationeel
energiegebruik via premies?’. Ook de aantallen spaarlampen in huishoudens zijn in Limburg groter. Er
werd geen significant verband aangetoond tussen de mate van milieubewustzijn en het feitelijke
milieubewuste of energiebesparende gedrag.

Hiernavolgend worden de resultaten besproken van de enquête die uitgevoerd werd bij 1000
huishoudens in het najaar van 2001 in het kader van deze studie.  Hoofdstuk 3.4.2 bevat meer
informatie betreffende opzet en werkwijze van deze enquête.

6.1 Respons en representativiteit resultaten

In de bespreking van de resultaten wordt soms onderscheid gemaakt tussen controlegroep en
doelgroep. Met de doelgroep wordt bedoeld de groep respondenten die gebruik heeft gemaakt van een
premie (naam en adres kwamen uit databestanden intercommunales). Met de controlegroep wordt de
groep respondenten bedoeld die willekeurig uit een telefoongids is geselecteerd. Deze controlegroep
wordt gebruikt om vast te stellen of antwoorden van personen uit de doelgroep significant anders zijn
dan antwoorden van mensen uit de doelgroep.

Enkele meer algemene vragen zijn gesteld om te gebruiken in de berekeningen en dan met name in
het vaststellen van de referentie bij de besparingsberekeningen (bijvoorbeeld type
verwarmingstoestel). Hierbij maakt het niet uit of de respondent in de controlegroep zat of in de
doelgroep, het gemiddelde van alle antwoorden kan worden gebruikt voor de berekeningen.

Van de 1000 verstuurde enquêtes zijn er 325 teruggekomen, dat is 231 van 700 (34%) uit de
doelgroep en 94 van 300 uit de controlegroep (33%).  Tabel 30 geeft enkele kengetallen weer
betreffende de respons op de enquête en enkele basisgegevens.

De totale respons van de enquête bedraagt 41% (393 exemplaren). Na aftrek van de blanco’s, de
onvoldoende ingevulde exemplaren en de te laat teruggestuurde vragenlijsten houden we de hoger
vermelde 325 bruikbare enquêteformulieren over.  Aangezien 961 exemplaren effectief bezorgd
werden, behalen we uiteindelijk een netto-respons van 34%. Vergeleken met soortgelijke bevragingen
is dit een goed resultaat.

De doorsnede van de netto-respons maakt duidelijk dat er geen grote schommelingen zijn met
betrekking tot kruisvariabelen zoals leeftijd, inkomen, type woning, geslacht, enz. .

De vraag naar de statistische relevantie kunnen we beantwoorden aan de hand van enkele
voorbeelden. Algemeen geldt echter dat we voor elke vraag de gepaste statistische test uitgevoerd
hebben.
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De netto-respons van deze enquête is 325. Dit geeft de maximale ‘n-waarde’ voor de verschillende
vragen. De meeste vragen halen deze maximale ‘n-waarde’ niet maar komen in de buurt. Met volgend
voorbeeld illustreren we de relatieve betekenis van een n=325:

Voor een vraag met een binaire antwoordmogelijkheid (bijv. ja/neen) drukken we de statistische
relevantie uit in de vorm van een standaarddeviatie bij een betrouwbaarheid van 95%. Het interval dat
we bekomen door deze standaarddeviatie af te trekken van en op te tellen bij het antwoord bevat dan
95% van de antwoorden. In ons voorbeeld met n=325, hebben we in het meest ongunstige geval
(ja=50% en neen=50%) een standaarddeviatie van 5,43%. Dit betekent dat in het interval 50% +/-
5,43 % (dus 44,57% tot 55,43 %) 95% van de antwoorden liggen. Ter vergelijking: de
standaarddeviatie bij n=1000 in dezelfde omstandigheden bedraagt 3,09%. Indien n=100, bedraagt ze
9,8%.

Andere vragen, bijvoorbeeld met meer dan twee antwoordmogelijkheden die bovendien in een logische
reeks stonden, hebben we met andere statistische testen beoordeeld.  Bij de verwerking van de
resultaten hebben we bij de appreciatie van de verschillende effecten de statistisch niet-relevante
resultaten niet gebruikt

Tabel 30 Respons enquête en enkele basisgegevens

Doelgroep
wasmachines

Doelgroep
koelkasten en
diepvriezers

Controlegroep Totaal

Aantal enquêtes
verstuurd

350 (336 besteld) 350 (336 besteld) 300 (289 besteld) 1000 (961
besteld)

Aantal terug
(respons)

126 (38%) 105 (31%) 94 (33%) 325 (34%)

Toestel gekocht? Ja 95 %, nee 0% Ja 88%, nee 1% 74 (61%, n=89)

Energiezuinig
toestel

Ja 95 %, nee 0% Ja 88%, nee 1% Ja 70%, nee 13%

Met premie? Ja 85%, nee 10% Ja 76%, nee 20% Ja 28%, nee 65%

Spaardouchekop
gekocht?

Ja 13%, nee 87% Ja 9%, nee 91% Ja 15%, nee 85% Ja 13%, nee 87%

Spaarlampen
gekocht indien
laatste 5 jaren
verandering
verlichting

Ja 44%, nee 56% Ja 42%, nee 58% Ja 38%, nee 62% Ja 42%, nee 58%

Met premie, indien
spaarlamp
gekocht

Ja 41%, nee 50% Ja 24%, nee 69% Ja 44%, nee 53% Ja 36%, nee 57%

Percentage
premies

18% 10% 17% 15%

In de volgende paragrafen worden de effecten (meeneem-effect, Baumol-effect en attentiewaarde)
ingeschat op basis van de enquête. Daar geen enquête is uitgevoerd bij ontvangers van een premie
voor zonneboilers of warmtepompen dienen de effecten voor deze acties te worden afgeleid van de
ingeschatte effecten voor de overige apparaten. Dit gebeurt vanzelfsprekend met een redelijke marge,
gezien de onzekerheid. Wanneer een (boven of ondergrens van een) effect op basis van de enquête
niet kan worden vastgesteld, zou daarvoor 0 of 100% kunnen worden gehanteerd. Dit is echter niet
realistisch, zodat dan voor de berekeningen toch een schatting wordt gebruikt.

In de drie tabellen over de effecten wordt steeds aangegeven wat uit de enquêtes naar voren komt en
welke range vervolgens wordt gehanteerd bij de berekeningen.
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6.2 Meeneem-effect

Het meeneemeffect wordt vastgesteld door een vraag als “had u het toestel ook zonder premie
gekocht”. “Ja” is hierop een sociaal gewenst antwoord, zodat hiervoor verrekend moet worden en op
een range wordt uitgekomen.

Bijvoorbeeld in het geval van spaarlampen geeft 38% van de ondervraagde personen aan de
spaarlampen ook zonder de premie te hebben gekocht. Dit betekent dat maximaal 38% van de
besparing ook zonder de REG-premie zou zijn gerealiseerd. Dit deel van de besparing mag dus niet als
rechtstreeks effect van de REG-premie worden meegerekend.

Blijkbaar is het meeneem effect bij koelkasten, diepvriezers, wasmachines en vaatwassers erg groot
(tot 90%) en ook significant groter dan bij spaarlampen. Hierbij moet rekening gehouden worden met
de sociale wenselijkheid van de antwoorden.

Op basis van de resultaten wordt een meeneem-effect van tussen de 40% en de 80% verondersteld.
Dit is natuurlijk een zeer ruime marge, maar geeft desalniettemin een best mogelijke inschatting t.b.v.
de berekening van het aandeel energiebesparing als gevolg van REG. Het meeneemeffect van premies
op zonneboilers ligt naar verwachting iets lager en is daarom vastgesteld op 10 tot 30%.

Tabel 31 toont de hieruit volgende inschatting van het meeneem-effect.

Tabel 31 Inschatting meemeem-effect

Toestel Inschatting vanuit
de enquête

Minimaal
meeneemeffect

Maximaal
meeneemeffect

Spaarlampen Maximaal 38 % 20 % 40 %

Koelkasten en diepvriezers 87 – 90 % 80% 90 %

Wasmachines Minimaal 60% 40% 80%

Spaardouchekoppen Maximaal 86 % 40% 80%

Zonneboiler n.b. 10 % 30 %

Warmtepomp n.b. 10 % 30 %

6.3 Baumol-effect

De enquête laat toe het baumol-effect van zowel aankopen als gedrag is vast te stellen. Op de
gedragsvragen is de kans aanwezig dat men sociaal gewenste antwoorden geeft. Gemiddeld (zowel
voor doelgroep als controlegroep) komt hieruit naar voren dat minimaal 11% gedrag vertoont dat de
besparing geheel of gedeeltelijk teniet doet. Deze 11% moet worden gezien als een minimaal
percentage, gezien de sociaal wenselijkheid van de antwoorden.

De verwachting op basis van andere enquêtes en literatuuronderzoek is dat deze gedragsverandering
voor spaarlampen en douchekoppen belangrijker is dan bij wasmachines en dat dit voor koelkasten en
diepvriezers verwaarloosbaar of 0 is.

T.a.v. het aankoopgedrag kan gezegd worden dat spaarlampen in enkele gevallen als extra verlichting
wordt aangeschaft, in de meeste gevallen tuinverlichting. Voor het Baumol-effect in de vorm van extra
verlichting plaatsten, moet 0 tot 20% worden gehanteerd.

Voor koelkasten is dit extra aankoopgedrag 9% (controlegroep 5%) en voor wasmachines 1%
(controlegroep 0%). Een energiezuinige koelkast of diepvries wordt in ongeveer 10% van de aankopen
als extra toestel geplaatst, bij wasmachines is dit niet of nauwelijks het geval.

Op basis hiervan wordt het Baumol-effect voor wasmachines op 0-10% gesteld. Voor koelkasten en
diepvriezers op 10 tot 20% en voor spaarlampen op 10 tot 30%. Voor de waterbesparende douchekop
is het Baumol-effect vastgesteld op maximaal 20%. Voor de toestellen die niet werden onderzocht
middels de enquête (zonneboilers en warmtepompen), wordt aangenomen dat het Baumol-effect
tussen de 0 en 10% ligt.

Samengevat leidt dit tot de volgende percentages Baumol-effect.
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Tabel 32 Inschatting Baumol-effect

Toestel Inschatting vanuit
de enquête

Minimaal Baumol-
effect

Maximaal Baumol-
effect

Spaarlampen 0 – 30 % 10 % 30%

Koelkast/diepvriezer Ongeveer 20% 10% 20 %

Wasmachine/vaatwasser Maximaal 10% 0% 10 %

Spaardouchekoppen Ongeveer 10% 0% 20 %

Zonneboiler n.b. 0% 10 %

Warmtepomp n.b. 0 % 10 %

6.4 Attentiewaarde

De attentiewaarde van een regeling is altijd lastig vast te stellen, omdat men te maken heeft met een
vermenging van informatiestromen en tweede orde effecten. In het kader van dit onderzoek is het van
belang een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de attentiewaarde, om het meeneem-
effect te corrigeren en om een inschatting te krijgen van de onrechtstreekse effecten (aandeel
toestellen meerekenen waarvoor geen premie is ontvangen).

Om de attentiewaarde te kunnen vaststellen, is gevraagd naar de manier waarop men informatie kreeg
over de energiezuinige toestellen en de premie.

Wanneer het antwoord is: ‘Toegestuurde brochure ICO’, is er zeker sprake van attentiewaarde van de
regeling (gemiddeld 40%). Een gering percentage van de respondenten heeft zelf contact opgenomen
met de ICO, dit nemen we ook mee onder attentiewaarde (3%). Waneer de informatie verkregen werd
uit gespecialiseerde literatuur of uit specifieke gebruikersinformatie, is het twijfelachtig of dit gerekend
kan worden tot attentiewaarde van de REG-acties. In het geval dat informatie werd verkregen van
vrienden, familie of kennissen of van de verkoper(in totaal tussen de 37% een 53%), wordt
aangenomen dat dit zeker geen eerste orde attentiewaarde is.

De eerste orde attentiewaarde van ongeveer 40 % komt uit de enquête voor alle toestellen (info via
brochures). Er is zeker geen attentiewaarde van de regeling in 37% tot 53% van de gevallen, omdat
informatie werd verkregen van familie of kennissen, maar dit kan beschouwd worden als tweede orde
effect.

Omdat er geen specifieke enquête is uitgegaan naar investeerders in bijvoorbeeld een zonneboiler, is
onduidelijk in hoeverre de antwoorden hier anders zouden liggen. Daarvoor wordt voor deze
technologieën een inschatting gemaakt op basis van literatuur en vergelijkbare onderzoeken (zie hfd
2). De inschatting is dat deze duidelijk hoger ligt dan voor de overige toestellen.

De methodes in de literatuur gebruikt om attentiewaarde van een regeling in te schatten zijn zeer
divers. In [BEE 00] is de attentiewaarde vastgesteld van enige in Nederland gehanteerde
subsidieregelingen. De conclusie daarvan was dat in 40% van de investeringsbeslissingen
attentiewaarde zeker geen rol had gespeeld, in 56% van de gevallen kon het niet worden vastgesteld
en in slechts 4% van de investeringen was zeker wel sprake van attentiewaarde.

Concluderend komen we voor deze studie uit op een inschatting van de attentiewaarde zoals
weergegeven in Tabel 33.
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Tabel 33 Inschatting Attentiewaarde

Toestel Inschatting vanuit
de enquête

Minimale
attentiewaarde

Maximale
attentiewaarde

Spaarlampen Maximaal  40% 10 % 40%

Koelkast/diepvriezer Ongeveer 40% 30% 50%

Wasmachine/vaatwasser Ongeveer 40% 30% 50%

Spaardouchekoppen Ongeveer 40% 30% 50%

Zonneboiler n.b. 60% 80%

Warmtepomp n.b. 60 % 80%

6.5 Conclusies

In bijlage E zijn alle antwoorden op de achtergrondvariabelen uitgewerkt, alsmede de resultaten t.a.v.
de beweegredenen om een energiezuinige investering te doen, het kennisniveau, de attitude, de
manier van informatie-verstrekking en de belangrijke effecten.

In deze paragraaf worden puntsgewijs de belangrijkste resultaten opgesomd.

§ De respons is 34%. Dat is goed, gezien het feit dat dit een schriftelijke enquête betrof, zonder
beloning voor de invuller.  Er werden wel 2 herinneringsbrieven verstuurd.

§ De respons van de doelgroepen en de controlegroep is gelijk.

§ De controlegroep kwam goed overeen met de doelgroep op achtergrondkenmerken als leeftijd,
geslacht, inkomen, gezinssamenstelling etc. Dit betekent dat de controlegroep goed gebruikt kan
worden om de significantie van uitkomsten te toetsen.

§ Bovenstaande betekent ook dat de achtergrondvariabelen zoals ze zijn gemeten niet bepalend zijn
voor het aankoopgedrag. (mensen die REG-investeringen doen hebben niet een significant hoger
inkomen of een andere gezinssituatie)

§ Er is geen significant verschil in kennisniveau tussen doelgroep en controlegroep.

§ De manier van kennis vergaren toont een verband met het kennisniveau (hoger kennisniveau:
vaker informatie van ICO of verkoper, lager kennisniveau: vaker info van kennissen en vrienden).
Dit kan betekenen dat de indirecte REG-acties op een positieve manier hebben bijgedragen aan het
kennisniveau omtrent REG.

§ De milieu-attitude is onderzocht door te vragen naar beweegredenen voor de aankoop en de
waardering van kenmerken van de diverse toestellen. Waterbesparing en energiebesparing worden
vaak gegeven als antwoord, maar hierbij dient rekening te worden gehouden met de neiging naar
sociaal wenselijke antwoorden.

§ De premie wordt bijna niet genoemd als belangrijke beweegreden, maar wel ‘de rentabiliteit’.
Impliciet is de hoogte van de premie dus wel van belang.

§ Het kennisniveau is niet bepalend voor de milieu-attitude.

§ Er is wel een significant verband tussen de attitude en het gedrag: mensen met een positieve
milieu-attitude schaffen relatief vaker een energiezuinig toestel aan of andersom: mensen die een
REG-aankoop hebben gedaan, lijken een positievere milieu-attitude te hebben.

§ Het meeneem-effect is behoorlijk groot. Uit de literatuur komen waarden van rond de 50% naar
voren. Uit dit onderzoek blijkt een meeneem-effect van minimaal 20% voor spaarlampen tot
maximaal 90% voor koelkasten en diepvriezers. Dit betekent dat een bepaalde besparing weliswaar
wordt gerealiseerd, maar niet volledig kan worden toegeschreven aan de REG-acties.

§ Het Baumol-effect is lager dan werd vermoed en is op basis van de enquête ingeschat op waarden
tussen de 0 en 30 % (maximaal voor spaarlampen).

§ De effecten van indirecte acties (brochures, spotjes etc.) zijn vastgesteld middels vragen over
manieren van kennis vergaren en beoordeling van informatie.
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§ Afgezien van de manier waarop informatie werd verkregen is tevens gevraagd of die informatie
duidelijk was. Hierover zijn alle respondenten unaniem positief.

§ De attentiewaarde is op basis van de enquête moeilijk vast te stellen. Ook uit de literatuur blijkt
geen eenduidige inschatting van dit (secundaire) effect van energiebesparingsacties. De
attentiewaarde wordt dan ook ingeschat op waardes tussen de 10 en 80% afhankelijk van de actie,
hetgeen een ruime marge betekent voor de resultaten.
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7 Resultaten bevragingen niet-huishoudens

7.1 Bedrijfsinterviews

In totaal zijn er 35 bedrijfsinterviews afgenomen, waarvan 25 in de doelgroep (hebben premie
ontvangen)  10 in de controlegroep. Dit is geenszins een aantal waaruit statistisch betrouwbare
conclusies kunnen worden getrokken. De hier beschreven conclusies moeten dan ook met de nodige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en dienen enkel als eerste indruk over de  effecten van de
REG-subsidies en -acties in bedrijven en de tertiaire sector.

Om tot deze 35 interviews te komen werden meer dan 35 bedrijven gecontacteerd.  Verscheidene
bedrijven hadden geen tijd noch interesse.  Verder bleken gecontacteerde bedrijven niet meer te
bestaan of bleek - owv administratieve fouten in de lijsten – het niet om bedrijven te gaan

3 interviews werden afgenomen met instellingen uit de tertiaire sector of de overheid, de andere 32
met privé-ondernemingen.

De geanonimiseerde verslagen van de interviews zijn opgenomen in annex F.

7.2 Resultaten bedrijfsinterviews

7.2.1 Motivatie voor milieu- of energie-investeringen

Onder milieu-investeringen worden investeringen verstaan die enkel voor de procesvoering of de
dagelijkse activiteiten niet strikt noodzakelijk zouden zijn.  In een theoretische markt waarin geen
normen of wetten zijn, de enige drijfveer winst is, en geen milieu-overwegingen spelen zouden
dergelijke investeringen bijgevolg nooit plaatsvinden, tenzij de investering een winstvergroting met
zich meebrengt.

De belangrijkste motivatie voor milieu-investeringen in het algemeen is het voldoen aan wettelijke
normen. De motivatie voor energiebesparingen is meestal financieel van aard. Het positieve effect op
het milieu is voor de meeste bedrijven dikwijls niet meer dan een aangename meerwaarde. Toch zijn
er bedrijven die aangeven zich reeds langer om het leefmilieu te bekommeren, en die verder gaan dan
wat strikt wettelijk nodig is.

Geen enkel bedrijf geeft aan dat een goed milieu-imago belangrijk is voor contacten in een business-
to-business omgeving. Wel zijn er enkele bedrijven met particuliere klanten die zich een positief milieu-
imago tracht aan te meten, maar dit is uitzonderlijk.  Dit verschil is waarschijnlijk te wijten aan een
verschil in ‘emotionaliteit’ en ‘doelstelling’ tussen business-to-business- en particuliere economie.

De stap naar een energiezuinige technologie wordt bijna steeds gezet op het einde van de levensduur
van de oude technologie. Dit kan zijn wanneer de technologie aan vervanging toe is, wanneer de site
verbouwd wordt of wanneer het bedrijf verhuist naar een nieuwe locatie. Het principe van ‘vervangen
alleen als nodig is’ wordt algemeen toegepast. Subsidies zouden het effect kunnen hebben het
vervangingsmoment naar voren te halen, maar bedrijven geven dit niet expliciet aan. Dit geeft aan dat
de economische winst van een vroegtijdige vervanging met REG-premie nog te klein is.

7.2.2 Kennisniveau omtrent REG en invloed van de intercommunale

De informatiebron over energiezuinige technologie kan zowel de intercommunale als een externe bron
zijn. Vaak komt de informatie uit de hoek van de aannemer, leverancier of installateur of vanuit de
onderhoudsverantwoordelijke van het bedrijf zelf.  Informatie van de intercommunale wordt verkregen
door brochures of persoonlijk contact, al dan niet op initiatief van het bedrijf.  Sommige bedrijven
vermelden dat de brochures niet echt van toepassing zijn op hun sector of hun situatie.  Meestal wordt
informatie-uitwisseling aan de hand van persoonlijk contact verkozen boven een algemene brochure.

Het contact met de intercommunales verschilt nogal per bedrijf (en ook per intercommunale) en
varieert tussen nooit en maandelijks. Bijna alle bedrijven gaven aan hiermee tevreden te zijn. Slechts
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één van de bedrijven gaf aan het te betreuren geen goed contact te hebben met de intercommunale.
Sommige bedrijven ervaren de intercommunale als moeilijk toegankelijk om informatie te ontvangen.

Hierbij moet toch opgemerkt worden dat het kennisniveau omtrent REG in bedrijven die geen of
sporadisch contact hebben met hun intercommunale, lager lijkt te zijn dan bij bedrijven die regelmatig
contact onderhouden.

7.2.3 De energie-audit

Van de ondervraagde bedrijven hadden 7 een premie gekregen voor een energie-audit.  Deze kon
zowel uitgevoerd zijn door de intercommunale zelf als door een extern bureau.  In enkele gevallen gaf
het bedrijf aan moeilijkheden ondervonden te hebben voor het verkrijgen van een premie indien de
audit gebeurde door een extern bureau.

De inhoud van de audits is zeer verschillend van geval tot geval.  Soms beperkt deze zich ertoe een
datalogger te plaatsen om de elektriciteitspiek terug te vinden en via piekbeheersing aan
factuurbegrenzing te doen.  Dit type audit heeft in principe geen energiebesparende effecten (hoewel
dat theoretisch wel kan), en draagt dus niet bij tot de doelstellingen van VIREG.

Ook de energieaudits die verder gaan dan factuurbeheersing zijn uiteenlopend in duur, middelen en
resultaten.  De bedrijven geven echter allen aan tevreden te zijn van het uigevoerde werk, hoewel de
audit voor sommigen geen nieuwe inzichten opleverde.

De resultaten van de audit waren meestal duidelijk, goed gedetailleerd en uitgewerkt.  De
aanbevelingen waren goed beargumenteerd, maar vaak praktisch niet realiseerbaar, zo goed als
steeds omwille van economische motieven (te grote terugverdientijd).  Toch zei ongeveer de helft van
de bedrijven een energiebesparing te realiseren ten gevolge van de audit.

De premie die voor de audit ontvangen werd was steeds belangrijk.  Niet alleen het aandeel (vaak
100%), ook qua aanzet tot het uitvoeren van een audit.  Verscheidene bedrijven gaven aan dat zij
geen audit gerealiseerd zouden hebben zonder premie.

7.2.4 Investering in energiebesparende technologie

18 van de ondervraagde bedrijven hadden geïnvesteerd in een energiebesparende technologie.
Meestal was dit een relighting-project of een snelheidsregeling.

De relightings worden steeds gecombineerd met een verbouwing, of noodzakelijke vernieuwing van de
verlichting.  Het motief voor het plaatsen van energiebesparende armaturen is meestal
kostenbesparing.  Het milieu komt op de tweede, of zelfs derde plaats aangezien sommige bedrijven
door een keuze voor goede kwaliteit verlichtingssysteem automatisch bij elektronische ballasten
uitkomen.

Snelheidsregelaars (frequentieregelaars) zijn al min of meer standaardtechniek en worden vaak
geleverd bij pompen, motoren en andere onderdelen van procesinstallaties. Ook hierbij geldt dat een
verbeterde procesvoering of vervanging van oude pompen, compressoren, e.d. de drijfveer is om te
investeren en niet de energiebesparing.  Soms wordt zelfs een premie verstrekt voor een
snelheidsregeling op een motor die deel uitmaakt van een complexe machine, waarbij de
snelheidsregeling noodzakelijk is voor de procesvoering.

Tussen de gecontacteerde bedrijven zaten 5 premies voor warmtepompen.  Deze is meestal
geïnstalleerd vanwege de mogelijkheid ze te gebruiken voor zowel verwarming als koeling.  Soms
wordt ze zelfs enkel gebruikt voor koeling, zodat een premie verstrekt wordt aan een airconditioning,
niet meteen het voorbeeld van energiebesparende technologie.

Normaal gezien zat er een zonneboilerpremie tussen de bedrijfsinterviews, maar deze premie bleek
niet toegekend te zijn aan een bedrijf maar aan een particulier.  Vermoedelijk is een fout gebeurd
tijdens de administratieve verwerking.  Er mag vanuit gegaan worden dat zonneboilers in de industrie
slechts een marginaal verschijnsel zijn, in de tertiaire sector vindt deze technologie nochtans groeiend
ingang (sporthallen, ziekenhuizen, rusthuizen, zwembaden).

De toegekende premie voor een energiebesparende technologie is zo goed als nooit een drijfveer voor
de investering.  Het belang van de premie in het totale investeringsbedrag varieert van enkele procent
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tot meer dan de helft.  De investeringsbeslissing wordt niet altijd genomen op basis van een objectief
criterium zoals de terugverdientijd.

Ook de informatieverstrekking van de intercommunale draagt in de meeste gevallen niet substantieel
bij tot de keuze voor de energiebesparende technologie.

7.2.5 Effecten van sensibilisering en scholing

De effecten van sensibilisering en scholing konden in het kader van dit onderzoek niet worden
ingeschat. Dit betekent echter geenszins dat de effecten verwaarloosbaar zijn.

Op basis van de bedrijfsinterviews wordt duidelijk dat het merendeel van de bedrijven zich laat
informeren over nieuwe technologieën door installateurs en leveranciers. Sensibilisering en
kennisverhoging bij deze doelgroep zouden dus wel eens van groot belang kunnen zijn bij de
verspreiding van energiezuinige technologieën.

In de tertiaire sector is in het algemeen minder kennis omtrent REG aanwezig dan in de industrie waar
sowieso aandacht is voor procesoptimalisatie en kostenverlaging. Sensibilisering en scholing in deze
sectoren zou waarschijnlijk een positief effect sorteren op het kennisniveau en de attitude, al dient
men zich wel te realiseren dat effecten niet binnen één of twee jaar meetbaar zijn.

7.2.6 Algemene conclusies

Milieu-overwegingen spelen nauwelijks een rol bij het investeren in een nieuwe technologie.  Een
economische afweging wordt daarbij wel altijd gemaakt.  Alhoewel de subsidies ingrijpen op de
kosten-baten verhouding, lijken de REG acties geen significant stimulerend effect te hebben op
investeringen in energie efficiënte technologieën. Het meeneemeffect in bedrijven is dus erg groot,
voor sommige technologieën (snelheidsregelaars) tot wel 100%.

Wat het ‘zeg-gedrag’ over meeneem-effect betreft, geven alle bedrijven aan de investering ook zonder
subsidie te hebben gedaan, hetgeen meeneem-effect betekent van 100%.

Het moment van investeren kan theoretisch naar voren worden gehaald, als gevolg van subsidies,
maar dit lijkt nauwelijks te gebeuren. Het moment van investeren hangt meer samen met de
levensduur van de inrichting, geplande verbouwingen , renovaties of een verhuizing. In het geval van
verlichting is een intern project omtrent verbetering van de arbeidsomstandigheden vaak een
aanleiding om nieuwe armaturen aan te schaffen.

Zonder deze REG-inspanningen zouden de bedrijven minder snel de stap naar energiezuinige
verlichting zetten. Hier komt de attentiewaarde van de premie en het resultaat van indirecte acties wel
naar voren.  De premie is uiteindelijk mooi meegenomen, maar leidt niet tot een snellere investering.

De kennis omtrent REG is matig tot redelijk. De informatie omtrent REG wordt in vele gevallen
verkregen van de installateur, leverancier of onderhoudsmonteur en niet via folders of scholing van de
intercommunale.  Dit kan echter nog steeds een afgeleid effect zijn van REG-inspanningen, maar de
bijdrage van indirecte acties aan het kennisniveau omtrent REG is daardoor lastig in te schatten.

Wat de attentiewaarde betreft geven een aantal bedrijven aan zonder de informatie omtrent REG, niet
op te hoogte te zijn geweest van de technologie of van de subsidie. Er is dus wel sprake van
attentiewaarde van de regeling, alhoewel die niet altijd rechtstreeks van intercommunale naar de
energie-verantwoordelijke van het bedrijf verloopt, maar veelal via installateurs of leveranciers.

Het kennisniveau omtrent REG van de verantwoordelijke binnen het bedrijf lijkt samen te hangen met
de frequentie van de communicatie met de ICO.  Daarenboven geven enkele bedrijven toch expliciet
aan dat de informatieverstrekking van de ICO bijgedragen heeft tot een bepaalde
investeringsbeslissing.

Hieruit blijkt het dubbele nut van de energie-audits.  Ten eerste verbeteren ze de communicatie tussen
ICO en bedrijf en zijn ze vaak een aanleiding tot persoonlijke contact.  Ten tweede zeggen de meeste
bedrijven die een audit hebben laten uitvoeren dat er wel degelijk besparingen gerealiseerd werden
ten gevolge van de audit.  Er moet wel over gewaakt worden dat de audit niet gereduceerd wordt tot
een factuurbespreking, piekbeheersing en tariefonderhandeliingen.
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8 Effectieve energiebesparing REG-acties

8.1 Berekening volgens methodiek

In dit hoofdstuk zullen per doelgroep en per REG-actie de besparingen worden bepaald, volgens de
methodiek zoals beschreven in vorige hoofdstukken.

In hoofdstuk 5 zijn de besparingen per apparaat berekend. Gezien de effecten die zijn besproken in
hoofdstuk 2, kunnen echter niet alle besparingen van koelkasten, welke met een premie werden
gekocht, worden toegeschreven aan de REG acties. Evenzo kunnen niet alle besparingen van de
overige verkopen worden toegeschreven aan de indirecte REG-acties. Deze effecten zijn zo goed
mogelijk gekwantificeerd, in termen van energiebesparing (huishoudens), en zullen in sommige
gevallen kwalitatief worden beschreven (met name niet-huishoudens).

Energiebesparing als gevolg van REG-acties (kWh of GJ)=

(Besparing (Premies: aantallen) – Besparing (Premies: meeneem-effect) + Besparing(Premies: attentiewaarde)

+ Besparing (toestellen zonder premie)) – Extra Energiegebruik(Baumol-effect)

§ De primaire rechtstreekse besparing wordt bepaald door de besparing per apparaat te
vermenigvuldigen met het aantal premies: Besparing(Premies: aantallen)

§ Deze primaire rechtstreekse besparing wordt verminderd met de besparing als gevolg van het
meeneemeffect: Besparing(Premies: meeneem-effect)

§ Een deel van de besparingsvermindering als gevolg van meeneem-effect mag terug worden
meegeteld als gevolg van de attentiewaarde van de regeling: Besparing(Premies: attentiewaarde)

§ Het resultaat van deze drie termen wordt de ‘rechtstreekse besparing’ genoemd.

§ De ‘onrechtstreekse besparing’ wordt bepaald op het deel van de verkopen waarvoor geen premie
verstrekt is. Het is het deel van de besparing gerealiseerd door deze verkopen dat mag worden
meegeteld als REG-effect op basis van attentiewaarde: Besparing(toestellen zonder premie)

Op deze manier kunnen in bepaalde gevallen onrealistisch hoge verhoudingen van de
onrechtstreekse tot de rechtstreekse besparing resulteren.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in
het jaar van introductie van een nieuwe premie.  Indien in dat introductiejaar slechts een klein
aantal premies verstrekt is op een grote totale verkoop, worden in deze berekening de
onrechtstreekse besparingen fel overschat.

Dit wordt opgelost door in de uitzonderlijke gevallen waarbij de verhouding van het aantal premies
op de totale verkopen zeer klein is, de onrechtstreekse besparingen te herschalen aan de hand van
deze verhouding.  Als drempelwaarde voor deze herschaling wordt een verhouding van aantal
premies op totale verkopen van 5% gesteld.  Bij de berekening van de besparing van
energiezuinige vaatwassers voor 1999 wordt dit verder toegelicht.

§ De som van rechtstreekse en onrechtstreekse besparing wordt gecorrigeerd voor het extra
energiegebruik als gevolg van het Baumol-effect : Extra Energiegebruik(Baumol-effect)

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de effecten als een range zijn ingeschat, dus als een minimaal
en een maximaal effect. Daardoor is de uitkomst ook een range, namelijk een minimale en een
maximale besparing als gevolg van REG-acties.

In sommige gevallen (spaardouchekoppen en spaarlampen) zijn de premies in 1999 gestopt. Toch kan
voor 1999 wel een onrechtstreekse besparing verwacht worden, te beschouwen als na-ijl effect van de
REG-acties. Algemeen wordt gesteld dat op basis van de attentiewaarde een deel van de totale
verkopen nog gedurende twee jaar na beëindigen van de actie gedeeltelijk meegeteld kunnen worden
voor de bereikte besparing. Hiervoor wordt de onrechtstreekse besparing in het eerste jaar van/na
stopzetting gehalveerd, in het tweede jaar gedeeld door tien.  Een na-ijl effect van meer dan twee jaar
wordt niet realistisch geacht.
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Indien in het jaar van stopzetting toch nog enkele premies toegekend werden, maar minder dan 5%
van de totale jaarlijkse aankopen, dan wordt enkel de correctie voor het na-ijl effect toegepast, en er
treedt geen herschaling van de indirecte effecten op met de ratio aantal premies/aantal verkopen.

Een rekenvoorbeeld:

Stel de besparing van een A-label koelkast is 100 kWh per jaar.  Er zijn in jaar X 2000 premies
verstrekt. De primaire rechtstreekse energiebesparing bedraagt 200 MWh in jaar X.

De volgende percentages voor de effecten zijn vastgesteld

Meeneemeffect : tussen de 80 en 90%

Baumol-effect: tussen de 10 en 20%

Attentiewaarde: tussen de 30 en 50%

De minimale  rechtstreekse besparing bedraagt nu: 200 – (200 * 90%) + (200 * 90% * 30%) =
74

De maximale rechtstreekse besparing bedraagt nu: 200 – (200 * 80%) + (200 * 80% * 50%) =
120 MWh

De onrechtstreekse besparing wordt als volgt berekend: stel er zijn in jaar X in totaal in
Vlaanderen 3000 A-label koelkasten verkocht, d.w.z. 1000 zonder premie. Gezien de
attentiewaarde mogen hiervan 300 tot 500 toestellen worden toegeschreven aan de REG-acties,
waarmee de onrechtstreekse energiebesparing uitkomt op 30 MWh tot 50 MWh in jaar X.

In totaal komt de besparing VÓÓR verrekening van het Baumol-effect uit op:

Minimale energiebesparing VÓÓR Baumol-effect: 104 MWh

Maximale energiebesparing VÓÓR Baumol-effect: 170 MWh

Met verrekening van het Baumol-effect wordt de uiteindelijke energiebesparing:

Minimale energiebesparing t.g.v. REG-acties:   104 – 104 * 20% = 83.2 MWh

Maximale energiebesparing t.g.v.REG-acties: 170 – 170 * 10% = 153 MWh

Uit dit rekenvoorbeeld blijkt duidelijk hoeveel invloed de beschreven effecten hebben op de besparing
die mag worden toegerekend aan REG. De effecten zijn in dit onderzoek noodzakelijkerwijze met een
behoorlijke marge vastgesteld, waardoor ook de uitkomsten een grote range zullen vertonen.

Omdat niet van alle toestellen de totale verkopen bekend zijn, kan deze berekening niet altijd helemaal
worden uitgevoerd. In het geval van ontbrekende gegevens wordt de onrechtstreekse besparing via
een inschatting van benodigde gegevens bepaald.

8.2 Algemene aanvullende informatie

Hieronder volgen enkele grafieken met verkoopsoverzichten die in het kader van dit onderzoek
verzameld werden. Het betreft totale verkopen in België. Voor het bepalen van de verkopen in
Vlaanderen is steeds gerekend met het percentage huishoudens in Vlaanderen van 57%.
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Figuur 9: overzicht van de verkopen van koelkasten per label (Bron: CEG, BDBH en FEE)
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Figuur 10: procentueel overzicht van de verkopen van koelkasten per label (Bron: CEG, BDBH en FEE)
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Figuur 11: Overzicht verkopen diepvriezers per label (Bron: CEG, BDBH en FEE)
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Figuur 12: overzicht verkopen wasmachines naar label (Bron: FEE)
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Voor zonneboilers zijn van BELSIA cijfers verkregen, met de volgende voor dit onderzoek relevante
gegevens:

Tabel 34 Overzicht geplaatste afgedekte zonneboilers in België (BELSIA/ODE).

Vlaanderen Brussel Wallonië Export Totaal België

1998 A (m2) inst A (m2) inst A (m2) Inst A (m2) inst A (m2) inst

1 334 297 44 7 338 48 66 600 ? 1 716 352

1999 A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst

1 797 484 78 15 407 58 74 000 ? 2 282 557

Deze gegevens betreffen de jaarlijks bijgeplaatste afgedekte collectoroppervlakte, ze zijn dus niet
cumulatief te beschouwen.  De cijfers betreffen alle soorten zon-thermische installaties, zowel
huishoudelijke als niet-huishoudelijke, sanitaire installaties met of zonder verwarmingsondersteuning.
Naakte zwembadcollectoren zijn echter niet opgenomen in deze tabel.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal huishoudelijke zonneboilerinstallaties worden
deze cijfers van 1998 en 1999 verminderd met het aantal premies voor niet-huishoudelijke systemen,
zoals weergegeven in Tabel 48, aangezien men ervan kan uitgaan dat alle geplaatste niet-
huishoudelijke systemen een premie bekwamen. De cijfers voor 1997 en 2000 zijn bij gebrek aan
gegevens geëxtrapoleerd uit respectievelijk de jaren 1998 en 1999, waarbij de verhouding met/zonder
premie constant gehouden werd.

Het opvallend relatief kleine aandeel premies op totale zonneboilerverkopen kon ons niet verklaard
worden door ODE, en is waarschijnlijk te wijten aan de gehandhaafde regel dat installaties die
naverwarmd werden op mazout niet in aanmerking kwamen voor een subsidie door de
intercommunale.

De gegevens van 1998 en 1999 uit Tabel 34 en Tabel 48 laten tevens een inschatting toe van de
gemiddelde collectoroppervlakte voor huishoudelijke zon-thermische systemen, zijnde 3.67
m²/installatie.

Tabel 35 Inschatting aantal zonneboilers in huishoudens in Vlaanderen (dit betreft voor het grootste
deel vlakke, afgedekte collectoren)

Totaal aantal
verkochte
systemen

Met premie Zonder premie

1997 151 99 52

1998 287 (= 297-10) 190 97

1999 462 (= 484-22) 165 297

2000 680 243 437

In de volgende paragrafen worden de resultaten van de berekeningen weergegeven, d.w.z. een
overzicht van de besparingen als gevolg van directe en indirecte REG-acties.

8.3 Resultaten Huishoudens

Uitgaande van de berekeningswijze zoals die is geschetst in paragraaf 8.1, worden in de hier volgende
tabellen de resultaten weergegeven.

§ De rechtstreekse besparingen zijn de besparingen als rechtstreeks gevolg van de premies,
verrekend voor het meeneem-effect en de attentiewaarde

§ De onrechtstreekse besparingen zijn de besparingen als gevolg van het aandeel investeringen
zonder premie dat aan indirecte REG-acties mag worden toegekend

§ De totale besparing is het resultaat van de optelling van de rechtstreekse en onrechtstreekse
besparingen, waarbij vervolgens verrekend wordt voor het Baumol effect.
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8.3.1 Koelkasten en diepvriezers

Voor de totale verkopen wordt uitgegaan van de gegevens zoals gepresenteerd in 8.2. Aangenomen is
dat het aandeel van de verkopen in Vlaanderen evenredig is met het percentage huishoudens in
Vlaanderen (57%).

Tabel 36 Overzicht besparingen koelkasten en diepvriezers in huishoudens in Vlaanderen

Aantal
premies
Vlaan-
deren

Gemiddelde
jaarlijkse
besparing
per toestel

Rechtstreekse
besparing (GJp)

Totale
verkopen
Vlaanderen

Onrechtstreekse
besparing (GJp)

Totale besparing
(GJp)

kWh Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1997 14 851 151 7 490 12 146 24 480 3 938 6 563 9 142 16 838

1998 55 025 131 24 077 39 044 63 628 3 052 5 499 21 703 39 718

1999 51 004 131 22 318 36 191 94 091 15 286 25 477 30 083 55 501

8.3.2 Wasmachines

Voor de totale verkopen wordt uitgegaan van gegevens zoals gepresenteerd in 8.2. Aangenomen is dat
het aandeel van de verkopen in Vlaanderen evenredig is met het percentage huishoudens in
Vlaanderen, 57%.

Tabel 37 Overzicht besparingen wasmachines in huishoudens in Vlaanderen

Aantal
premies
Vlaan-
deren

Gemiddelde
jaarlijkse
besparing
per toestel

Rechtstreekse
besparing (GJp)

Totale
verkopen
Vlaanderen

Onrechtstreekse
besparing (GJp)

Totale besparing
(GJp)

kWh Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1998 20 144 63 5 057 9 195 61 765 7 125 12 837 10 964 21 070

1999 57 299 63 14 386 26 156 80 623 3 993 6 654 16 540 32 810

8.3.3 Vaatwassers

De premies voor vaatwassers werden in 1999 ingevoerd.  In dat introductiejaar werden slechts 326
premies toegekend op een totale verkoop van A-label toestellen van 34 781.  Dit betekent dat de
verhouding van aantal premies op totale verkoop slechts 0.9 % bedraagt, en dit is duidelijk lager dan
de drempelwaarde voor herschaling van de onrechtstreekse besparing van 5%.

Bijgevolg wordt de onrechtstreekse besparing herschaald met de verhouding van aantal premies op
totale verkopen (0.9%).  Zonder die herschaling zou de onrechtstreekse besparing tussen 4 737 GJp
en 7 895 GJp liggen.  Door de herschaling worden deze grenzen gereduceerd tot 44 en 74 GJp,
hetgeen intuïtief veel juister aanvoelt vergeleken met de rechtstreekse besparing van 66-120 GJp.

Tabel 38 Overzicht besparingen vaatwassers Vlaanderen

Aantal
premies
Vlaan-
deren

Gemiddelde
jaarlijkse
besparing
per toestel

Rechtstreekse
besparing (GJp)

Totale
verkopen
Vlaanderen

Onrechtstreekse
besparing (GJp)

Totale besparing
(GJp)

kWh Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1999 326 51 66 120 34 781 44 74 99 194

8.3.4 Spaarlampen

De totale verkopen van spaarlampen in Vlaanderen, zijn door VITO verkregen in het kader van de
eerdere rapportage over effecten van REG-fondsen. Deze cijfers zijn overgenomen voor de door 3E
uitgevoerde berekeningen.
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Tabel 39 Overzicht besparingen spaarlampen in huishoudens in Vlaanderen

Aantal
premies
Vlaan-
deren

Gemiddelde
jaarlijkse
besparing
per toestel

Rechtstreekse
besparing (GJp)

Totale
verkopen
Vlaanderen

Onrechtstreekse
besparing (GJp)

Totale besparing
(GJp)

kWh Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1997 98 435 67 38 135 52 436 602 941 30 540 122 159 48 073 157 136

1998 183 67 71 97 634 918 19 212 83 077 13 498 69 249

1999 0 67 0 0 666 895 4 037 16 148 2 826 14 533

Ondanks dat de premie in 1998 is gestopt, kan een na-ijl effect verwacht worden van de acties, zodat
er voor 1998 en 1999 nog (on)rechtstreekse effecten zijn bepaald.  Aangezien geen directe acties
plaatsvonden in 1999 jaar kunnen echter niet dezelfde factoren - voor het bepalen van de
onrechtstreekse effecten – gebruikt worden.  Dit wordt gecorrigeerd door – als benadering - de
onrechtstreekse effecten te halveren voor het eerste jaar van stopzetten van de premies (1998) en
door te delen door tien voor het tweede jaar na stopzetting van de premies.  Er wordt slechts een na-
ijl effect van maximaal twee jaar mogelijk geacht.

8.3.5 Spaardouchekop

De totale verkopen van spaardouchekoppen in Vlaanderen zijn niet gekend, daarom is uitgaande van
de enquête een inschatting gemaakt. Van de respondenten op de enquête (doelgroep en
controlegroep) zegt 13% de afgelopen 5 jaar een spaardouchekop te hebben gekocht.

Het aantal huishoudens in Vlaanderen bedraagt 2 391 694 (Bron: NIS).

De verdeling van deze 13% over de afgelopen 5 jaar is echter niet bekend.  Tabel 40 toont een, bij
gebrek aan gegevens zeer arbitraire inschatting door 3E van deze verdeling.

Tabel 40 Inschatting verkopen douchekoppen in Vlaanderen

Jaar Percentage
huishoudens dat
spaardouchekop heeft
gekocht

Aantallen verkochte
spaardouchekoppen

1996/1997 3 % 71 751

1998 4 % 95 668

1999 3 % 71 751

2000 3 % 71 751

Tabel 41 Overzicht besparingen spaardouchekoppen in Vlaanderen

Aantal
premies
Vlaan-
deren

Gemiddelde
jaarlijkse
besparing
per toestel

Rechtstreekse
besparing (GJp)

Totale
verkopen
Vlaanderen

Onrechtstreekse
besparing (GJp)

Totale besparing
(GJp)

kWh Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1997 10 575 4 720 21 961 39 929 71 751 86 619 144 366 86 864 184 294

1998 14 281 4 720 29 657 53 922 95 668 115 236 198 262 115 914 245 982

1999 0 4 720 0 0 71 751 50 796 84 661 40 637 84 661

Voor 1999 zijn nog wel onrechtstreekse effecten bepaald, ondanks dat de premies in 1999 zijn gestopt,
wordt toch nog een na-ijl effect verwacht van de REG-acties van eerdere jaren.  Aangezien geen
directe acties plaatsvonden in dit jaar kunnen echter niet dezelfde factoren voor het bepalen van de
onrechtstreekse effecten gebruikt worden.  Dit wordt gecorrigeerd door als benadering de
onrechtstreekse effecten te halveren voor het eerste jaar na stopzetten van de premies en door te
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delen door tien voor het tweede jaar na stopzetting van de premies.  Er wordt slechts een na-ijl effect
van maximaal twee jaar mogelijk geacht.

8.3.6 Zonneboilers

Het aantal geplaatste zonneboilers in Vlaanderen is gekend, via informatie van BELSIA/ODE.

Tabel 42 Overzicht besparingen zonneboilers in huishoudens in Vlaanderen

Aantal
premies
Vlaan-
deren

Gemiddelde
jaarlijkse
besparing
per toestel

Rechtstreekse
besparing (GJp)

Totale
verkopen
Vlaanderen

Onrechtstreekse
besparing (GJp)

Totale besparing
(GJp)

kWh Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1997 99 9 080 791 881 151 284 379 967 1 259

1998 190 9 080 1 518 1 691 287 528 727 1 842 2 395

1999 165 9 080 1 318 1 468 462 1 618 2 157 2 643 3 626

8.3.7 Warmtepompen

De totale verkopen van warmtepompen in de huishoudelijke sector zijn niet bekend. Aangenomen
wordt dat dit er voor 1996/1997  en 1998 weinig of geen zijn geweest, zodat het onrechtstreeks effect
in die jaren 0 is. In 1999 is een substantieel aantal warmtepompen met premie geplaatst,
verondersteld wordt dat er ook een aandeel zonder premie is geplaatst.

Er is geen enkele informatie ter beschikking betreffende de totale warmtepompenverkoop.  Het enige
aanknopingspunt om de totale verkoop van warmtepompen te bepalen is de verhouding van totale
zonneboilerverkoop tot aantal premies voor zonneboilers.  Bij gebrek aan beter is dit de meest
aanvaardbare methode, die gerechtvaardigd kan worden door te wijzen op de gelijkheid tussen
zonneboilers en warmtepompen betreffende aard van investering en grootte van de premie.  Dit
brengt de totale warmtepompenverkoop op 17 stuks voor 1998 en 283 stuks voor 1999.

Tabel 43 Overzicht besparingen als gevolg van warmtepompen in de huishoudelijke sector

Aantal
premies
Vlaan-
deren

Gemiddelde
jaarlijkse
besparing
per toestel

Rechtstreekse
besparing (GJp)

Totale
verkopen
Vlaanderen

Onrechtstreekse
besparing (GJp)

Totale besparing
(GJp)

kWh Min. Max. Min. Max. Min. Max.

1997 0 40 057 0 0 0 0 0 0 0

1998 11 40 057 388 432 17 139 186 474 617

1999 101 40 057 3 560 3 965 283 4 369 5 826 7 137 9 791
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8.3.8 Overzicht besparingen huishoudens

De besparingen als gevolg van REG in de huishoudelijke sector, uitgedrukt in GJ primair, kunnen als
volgt worden samengevat.

Tabel 44 Overzicht besparingen als gevolg van REG in de huishoudelijke sector

GJ primair 1997 1998 1999

laag hoog laag hoog laag hoog

Koelkast/diepvriezer 9 142 16 838 21 703 39 718 30 083 55 501

Wasmachine - - 10 964 21 070 16 540 32 810

Vaatwasser - - - - 99 194

Spaarlampen 48 073 157 136 13 498 69 249 2 826 14 533

Douchekop 86 864 184 294 115 914 245 982 40 637 84 661

Zonneboiler 967 1 259 1 842 2 395 2 643 3 626

Warmtepompen - - 470 612 7 137 9 791

Totale besparing 145 046 359 527 164 392 379 026 99 965 201 115

Een aantal opmerkelijke punten:

• De besparingen als gevolg van A-label van koelkasten en diepvriezers nemen toe, vooral omdat de
gebruikmaking van premies toeneemt tussen 1997 en 1999.

• De premies voor vaatwassers zijn in 1999 gestart en hebben in het eerste jaar weinig resultaat
geoogst.

• De na-ijl effecten hebben een zeer groot effect op de berekende besparingen.

• De besparingen van spaarlampen en douchekoppen maken het grootste deel uit van de besparing,
deze acties zijn in 1999 gestopt.

• Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de premies voor zonneboilers en warmtepompen
hetgeen aanzienlijke besparingen met zich meebrengt ondanks de kleine aantallen.

• De besparingen van warmtepompen zijn aanzienlijk; zeker als men zich bedenkt dat het slechts
om minimale aantallen installaties gaat.

8.4 Niet-huishoudens

Bij de niet-huishoudens blijkt een gebrek aan gegevens de belangrijkste bottleneck. In feite is de enige
oplossing hiervoor een verbeterde registratie van premieverstrekking door de ICO’s.  Daarmee kunnen
in de toekomst besparingen beter worden bepaald, maar het probleem voor deze studie kon niet
worden ondervangen.

Ten aanzien van aanvullende gegevens om de onrechtstreekse effecten in te schatten, moet
opgemerkt worden dat het zeer lastig is deze informatie te verkrijgen en dat de verwachting is dat dit
in de toekomst lastig zal blijven.

Ondanks het feit dat geen van de effecten gekwantificeerd kunnen worden, gezien het niet
representatieve aantal bedrijfsinterviews, worden hier enkel de grove berekeningen gepresenteerd
d.w.z. de besparing per toestel zoals is berekend in hoofdstuk 5 maal het aantal verstrekte premies, of
het premiebedrag. Effecten als het meeneemeffect, Baumol effect en attentiewaarde zijn niet
ingeschat zoals bij huishoudens. Ten aanzien van deze effecten zijn enkele kwalitatieve uitspraken
gedaan in hoofdstuk 7 op basis van de bedrijfsinterviews.
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Tabel 45 Besparingen per toestel voor de niet-huishoudelijke sector

Besparing per toestel

kWh / jaar MJ / jaar MJprimair / jaar

Relighting berekenen via premies

Snelheidsregelaar berekenen via premies

Warmtepomp (15 kWth) n.v.t. n.v.t. 80 100

Zonneboiler (per m²) 109 1 489 2 474

Feestverlichting aansluiten bij sector

8.4.1 Audits/scholing/et cetera

De energiebesparende effecten van audits, scholing, sensibiliseringscampagnes zijn niet kwantitatief
ingeschat. Dit is een gevolg van het feit dat deze effecten sowieso moeilijk vast te stellen zijn en dat er
binnen dit onderzoek slechts 35 interviews zijn afgenomen, waardoor geen kwantitatieve uitspraken
mogelijk zijn. Desondanks moet opgemerkt worden dat uit de literatuur en uit de bedrijfsinterviews
blijkt dat er wel degelijk effecten te verwachten zijn.

Gevoelsmatig kan gesteld worden dat de energieaudits zeer zinnige acties zijn.  Niet alleen geven de
meeste bedrijven aan wel degelijk energie te besparen als gevolg van de actie, ze is vaak ook een
aanleiding tot persoonlijk contact tussen bedrijf en intercommunale en ligt aan de basis van een betere
kennis omtrent REG. Er moet wel over gewaakt worden dat de audit niet gereduceerd wordt tot een
factuurbespreking, piekbeheersing en tariefonderhandelingen.

8.4.2 Relighting

De besparingen voor relighting zijn bepaald uitgaande van het in hoofdstuk 5 vastgestelde kental. De
onrechtstreekse besparingen zijn niet ingeschat vanwege een gebrek aan gegevens.

Tabel 46 Overzicht premies voor relighting in de niet-huishoudelijke sector

Relighting 1997 1998 1999

Aantal projecten 214 327 277

Totale premie (BEF) 40 031 840 BF 19 094 210 BF 18 724 966 BF

8.4.3 Snelheidsregelaars

De besparingen voor snelheidsregelaars zijn bepaald uitgaande van het in hoofdstuk 5 vastgestelde
kental. De onrechtstreekse besparingen zijn niet ingeschat vanwege een gebrek aan gegevens.

Tabel 47 Overzicht premies voor snelheidsregelaars in de niet-huishoudelijke sector

Snelheidsregelaars 1997 1998 1999

Aantal projecten 60 223 179

Totale premie (BEF) 10 557 912 BF 20 523 696 BF 18 546 089 BF

8.4.4 Warmtepompen

Er zijn in 1998 2 warmtepompen geplaatst in de niet-huishoudelijke sector, in 1999 waren dat er 24.
Via de berekeningen in hoofdstuk 5 wordt uitgekomen op een besparing van 160 GJp in 1998 en 1923
GJ p in 1999.

Er wordt verwacht dat er nauwelijks of geen warmtepompen zonder premie zijn geplaatst, dus de
onrechtstreekse besparingen worden op 0 gesteld.
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8.4.5 Zonneboilers

De acties voor zonneboilers zijn alleen uitgevoerd in Vlaanderen, het aantal uitgekeerde premies bij de
overheid, tertiaire sector en industrie is echter minimaal (zie Tabel 48).  In 1997 en 1998 zijn de
geplaatste collectoroppervlakken bekend: 45.5 m2 en 144 m2. Dit leidt tot een gemiddeld aantal m²
per investering voor deze jaren van (45.5+144)/(3+10)= 14.6 m² per investering, zodat voor 1999
een aanname kan gedaan worden van een geplaatst collectoroppervlak van 22 * 14.6= 321 m2.

In onderstaande tabel staat het met verstrekking van REG-premies geplaatste collectoroppervlak voor
zonneboilers. Verwacht wordt dat het onrechtstreekse effect 0 gesteld kan worden aangezien
vermoedelijk voor elke installatie een premie aangevraagd werd.

Tabel 48 Overzicht aantal m2 collectoroppervlak geïnstalleerd in Vlaanderen in de niet-
huishoudelijke sector

Zonneboilers 1997 1998 1999

Installaties 3 10 22

Aantal m2 collectoroppervlak
geïnstalleerd in Vlaanderen

45.5 144 321

Besparing GJ primair 113 356 794

8.4.6 Feestverlichting

Hiervoor wordt volledig aangesloten bij de sector, namelijk een besparing van 1 690 MWh in 1997 en
190 MWh in 1998. Er zijn geen aanvullende gegevens verzameld, de onrechtstreekse besparingen
worden in elk geval 0 verondersteld.

8.4.7 Overzicht besparingen niet-huishoudens

Onderstaande cijfers geven de uitkomsten van de besparingsberekeningen voor de technologieën
waarvoor in de periode 1997-1999 premies zijn toegekend in de niet-huishoudelijke sector.

Tabel 49 Overzicht besparingen niet-huishoudelijke sector (gemiddelde, zonder verrekening van
effecten, onrechtstreekse besparingen zijn niet ingeschat of gelijk gesteld aan 0)

1997 1998 1999

GJp GJp GJp

Relighting 126 100 60 147 58 984

Snelheidsregelaar 114 025 221 656 200 298

Warmtepomp 0 160 1 923

Zonneboiler 113 356 1 089

Feestverlichting 15 210 1 710 0

Totaal 255 448 284 029 262 293

Een aantal opmerkingen:

§ De besparingen van snelheidsregelaars en relighting maken veruit het grootste deel van de
besparing uit. Houdt hierbij in gedachten dat het aandeel meeneem-effect weliswaar niet is
gekwantificeerd, maar dat dit naar verwachting een hoog percentage is.

§ De besparingen van zonneboilers en warmtepompen in de niet-huishoudelijke sector zijn nog
verwaarloosbaar, gezien het geringe aantal systemen.



Onderzoek naar de energiebesparingseffecten van de REG-acties van de elektriciteitsdistributiesector in Vlaanderen
Manon Kerssemeeckers, Roel De Coninck, Joos Gysen, Hans Bruyninckx, Geert Palmers
3E – HIVA-K.U. Leuven - 27/06/02 P 76 / 198

8.5 Ontwikkeling eenvoudige methodiek

Op basis van de ontwikkelde methodiek in het kader van dit onderzoek, wordt de volgende
vereenvoudigde methodiek voorgesteld. De methodiek bestaat hieruit, dat in principe dezelfde
berekening wordt uitgevoerd, maar dat door gebruikmaking van standaardpercentages voor de
effecten, de uitkomst één getal is i.p.v. een range. Dit getal moet worden gezien als gemiddelde
waarde oftewel een ‘best guess’.

Voorgesteld wordt om uit te gaan van de berekeningen per toestel zoals die in deze studie zijn
bepaald. Omdat deze waardes afhankelijk zijn van de penetratie van warmwater toestellen en ruimte-
verwarmingstoestellen alsmede de referentietechnologie, wordt voorgesteld deze waarden aanvankelijk
tweejaarlijks opnieuw te bepalen. Op basis van toekomstige ervaring kan dan besloten worden deze
periode eventueel te verlengen.

Tabel 50 Besparingen van een energiezuinig toestel t.o.v. het referentietoestel huishoudelijke
sector, in MJp/jaar

Periode 1996-1997 1998-1999 2000-2001

Referentiejaar 1996 1997 1999

Koelkast/diepvriezer 1363 1183 606

Koelkast 1101 977 507

Diepvriezer 1905 1597 771

Wasmachine 1141 571 342

Vaatwasser 918 458 458

Spaarlampen 605 605 605

Douchekop 4720 4720 4720

Zonneboiler 9080 9080 9080

Warmtepompen 40 057 40 057 40 057

Om de besparingen (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) als gevolg van de REG-acties gericht op
bovenstaande toestellen/technologieën te kunnen berekenen, kan gebruik gemaakt worden van de
volgende formule.

∆E totaal = ∆E per toestel * (AP * factor A + TV * AW) * (1-BE)

Waarin:

∆E totaal = Totale energiebesparing als gevolg van REG (per toestel)

∆E per toestel = Energiebesparing per toestel per jaar (MJp) zie Tabel 50

AP = Aantal verstrekte premies

Factor A = 1 – ME + (ME*AW) (zie Tabel 51)

TV= Totale verkopen zonder premie

ME = Gemiddeld meeneem-effect

AW = Gemiddelde attentiewaarde, zie Tabel 51

BE = Gemiddeld baumol-effect, zie Tabel 51

De kentallen (namelijk factor A en BE) die dienen te worden ingevuld in de formule, staan in Tabel 51.
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Indien de verhouding van het aantal premies op de totale verkopen kleiner is dan de
drempelwaarde van 5%, moeten de onrechtstreekse besparingen herschaald worden met deze
ratio, zoals vroeger reeds verklaard.  Dit gebeurd in de vereenvoudigde methodiek door de term
TV*AW te vermenigvuldigen met AP/(TV+AP), zijnde het aantal premies op het totaal aantal
verkochte toestellen.

Indien de actie gestopt is, moet in het eerste jaar van stopzetting de onrechtstreekse besparing
gehalveerd worden, in het tweede jaar wordt ze gedeeld door tien.  Deze factoren staan voor het
na-ijl-effect, dat maximaal twee jaar kan optreden.

Tabel 51 Kentallen te gebruiken in formule

Meeneem-
effect

Attentiewaarde

(AW)

Factor A 1) Baumol-effect
(BE)

Standaardpercentages gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Koelkast/diepvriezer 85% 40% 49% 15%

Wasmachine 60% 40% 64% 5%

Vaatwasser 60% 40% 64% 5%

Spaarlampen 30% 25% 78% 20%

Douchekop 60% 40% 64% 10%

Zonneboiler 20% 70% 94% 5%

Warmtepompen 20% 70% 94% 5%

1) factor A is een gewogen gemiddelde van het meeneemeffect en de attentiewaarde, zoals voor die factoren werd
verrekend in de uitgebreide methodiek

Aan deze methodiek zijn een aantal voor- en nadelen verbonden, welke hier worden opgesomd.
Vooralsnog lijkt deze methodiek de best mogelijke manier van monitoring en brengt hij relatief weinig
inspanningen van subsidie-aanvragers of de intercommunales met zich mee.

Voordelen van deze methodiek:

§ ze maakt gebruik van standaard-waarden voor de besparingen per toestel. Deze zijn binnen de
uitgevoerde studie tot stand gekomen op basis van goed gefundeerde achterliggende cijfers,

§ ze maakt gebruik van standaard-percentages voor de effecten. In de uitgebreide methodiek leiden
deze tot een range, maar in de vereenvoudigde methodiek is gekozen om gebruik te maken van
een gemiddelde. Dit levert één uitkomst op, die moet worden beschouwd als de meest
waarschijnlijke,

§ ze maakt gebruik van een eenvoudige formule, welke relatief simpel is te gebruiken als opzet van
een standaard excel-sheet of database die in het vervolg door intercommunales kan worden
gebruikt voor de aanlevering van gegevens aan VIREG.

Nadelen van deze methodiek:

§ Op regelmatige basis moeten de besparings-kentallen worden bijgewerkt, dit kan gebeuren middels
het structureel bijhouden van de benodigde gegevens (verkoopcijfers, enz.) of door het uitvoeren
van een (minimaal) 5-jaarlijkse enquête,

§ Omdat de uitkomsten als één getal zullen worden gepresenteerd, bestaat de kans dat het
waarschijnlijkheidsinterval (als gevolg van de ranges in effecten) in de uitkomsten over het hoofd
wordt gezien,

§ De methodiek is in principe alleen geschikt voor de in het kader van dit onderzoek geanalyseerde
technieken. Voor andere (nieuwe) technieken welke onderdeel gaan uitmaken van REG-
programma’s zal de energiebesparing van de technieken t.a.v. de referentie opnieuw dienen  te
worden bepaald, evenals een inschatting van de effecten waarvoor gecorrigeerd dient te worden.
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Over een methodiek voor de niet-huishoudelijke sector kunnen de volgende opmerkingen gemaakt
worden.

§ momenteel zijn er nauwelijks geschikte gegevens ter beschikking

§ neveneffecten en effecten van indirecte acties zijn niet kwantitatief ingeschat

§ de toepassing van technieken is zeer divers, daarom is een kental (gemiddelde) niet verantwoord

§ een (technische) haalbaarheidsstudie of bestek is vaak voorhanden en vormt dus geen extra
belasting voor bedrijven om dit mee te geven bij subsidieaanvraag

Er is daarom geen vereenvoudigde methodiek ontwikkeld voor de niet-huishoudelijke sector en de
verwachting is dat dit op korte termijn niet haalbaar is vanwege een gebrek aan gegevens en een te
grote diversiteit van toepassingen en technologieën. Voorgesteld wordt om de monitoring van de
energiebesparing als gevolg van de premies op micro-niveau bij te houden in de dossiers van de
intercommunales.

8.6 Toetsing vereenvoudigde methodiek huishoudens op 2000 cijfers

Omdat in de vereenvoudigde methodiek in feite dezelfde berekening wordt uitgevoerd als in de
uitgebreide methodiek, is snel in te zien dat de uitkomsten van de vereenvoudigde methodiek in de
range liggen (aan de hoge kant). In feite is het verschil met de uitgebreide methodiek de vaststelling
van de percentages voor de diverse effecten, zodat op één “best value” waarde wordt uitgekomen.

Ter illustratie worden hier de resultaten voor de huishoudelijke sector voor het jaar 2000
gepresenteerd en worden de waarden die zijn verkregen door gebruikmaking van de vereenvoudigde
methodiek toegevoegd.

Tabel 52: Benodigde gegevens voor 2000

Aantal premies Totale
verkopen in
Vlaanderen

Correctiefactor Opmerking

Koelkast/diepvriezer 119 85 316 50,0% Wordt beschouwd als jaar van
stopzetting actie

Wasmachine 58 86 131 50,0% Wordt beschouwd als jaar van
stopzetting actie

Vaatwasser 58 41 867 0,14% Wegens zeer kleine aandeel premies
in de verkoop

Spaarlampen 0 698 872 - Derde jaar na stopzetting actie:
geen besparingseffecten meer

Douchekop 0 71 751 10% Tweede jaar na stopzetting actie:
reductie van onrechtstreekse
besparing met 90%

Zonneboiler 243 680 - Geen correctie nodig

Warmtepompen 105 294 - Geen correctie nodig

Tabel 53: toetsing vereenvoudigde methodiek voor 2000

Toestel Rechtstreekse
besparing (GJp)

Onrechtstreekse
besparing (GJp)

Totale besparing (GJp) Vereenvoudigde
methodiek

laag hoog laag hoog laag hoog GJp

Koelkast/diepvriezer 27 43 7 740 12 901 6 214 11 650 8 803

Wasmachine 9 16 4 420 7 367 3 986 7 383 5 611

Vaatwasser 12 21 8 13 18 35 26

Spaarlampen 0 0 0 0 0 0 0
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Douchekop 0 0 10 159 16 932 8 127 16 932 12 191

Zonneboiler 1 942 2 162 2 383 3 177 3 892 5 340 4 612

Warmtepompen 3 701 4 122 4 542 6 057 7 419 10 178 8 790

Totaal huishoudens 5 690 6 365 29 253 46 447 29 656 51 517 40 033

Bij de berekening voor 2000 valt meteen de lage waarde van de totale besparing op.  Dit is te wijten
aan de uitzonderlijk lage aantallen premies voor witgoed in vergelijking met de vorige jaren.  Voor
koelkasten en wasmachines kan gesteld worden dat het jaar 2000 het jaar van stopzetting van de
acties was.  Hierdoor werden de onrechtstreekse besparingen gedeeld door 2, als zijnde het na-ijl
effect.  Voor de vaatwassers werden in het jaar 1999 ook slechts enkele premies toegekend, zodat het
jaar 2000 niet als een stopzettingsjaar behandeld kan worden.  Gezien het lage aandeel premies ten
opzichte van de totale verkopen (kleiner dan 5%) werden de onrechtstreekse besparingen voor
vaatwassers herschaald met de verhouding premies/totale verkopen.  Ook werden de besparingen ten
gevolge van het na-ijl-effect voor douchekoppen gedeeld door tien aangezien 2000 het tweede jaar is
na stopzetting van deze acties.  Deze correcties werden ook doorgevoerd in de vereenvoudigde
methodiek.  Spaarlampen realiseerden geen besparing in 2000, dit is nl. het derde jaar van stopzetting
van de acties.

Uit deze cijfers blijkt dat in 2000 veel minder premies verstrekt zijn voor huishoudelijke toepassingen
dan in de vroegere jaren.  Enkel de technologieën zonneboiler en warmtepomp slagen erin de
stijgende tendens verder te zetten.
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9  Conclusies

9.1 Methodiek

Uitgaande van de vorige hoofdstukken kunnen volgende conclusies getrokken worden met betrekking
tot de ontwikkelde en toegepaste methodiek:

§ Het inschatten van de rechtstreekse besparingen van de REG-acties bij huishoudens is goed
mogelijk gebleken, gezien de beschikbare informatie van de intercommunales en de aanvullende
informatie uit diverse bronnen en de enquête.

§ Het inschatten van de onrechtstreekse besparingen bij huishoudens is met een grotere marge
gebeurd, gezien de complexiteit van de processen van kennis-attitude-gedragsverandering en een
benaderende inschatting van de attentiewaarde van de regeling.

§ Het inschatten van de effecten die bepalen welk deel van de energiebesparing mag worden
toegerekend aan de REG-acties, is zo waarheidsgetrouw mogelijk gebeurd.  De vastgestelde
marges vormen een betrouwbaar interval voor de inschatting van de energiebesparing.

§ Het inschatten van de rechtstreekse besparingen in de niet-huishoudelijke sector is moeilijker,
gezien een gebrek aan gegevens en de grote verscheidenheid in de toepassingen van de
energiezuinige investeringen.

§ Het inschatten van de besparingen als gevolg van indirecte acties bij de niet-huishoudelijke sector
was in het kader van dit onderzoek niet mogelijk, gezien de lage aantallen interviews, maar is
kwalitatief beschreven in hoofdstuk 7.

§ Op basis van de voorgestelde methodiek, kan een meer betrouwbare uitkomst worden
gegenereerd, mits zeer veel grotere inspanningen op het gebied van enquêtes, interviews en
premie-administratie worden voorzien.

9.2 Huishoudelijke sector

Overzicht

Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd om, na berekeningen door de elektriciteitssector en VITO,
door middel van uitgebreidere gegevensverzameling tot meer betrouwbare resultaten te komen.

Ter vergelijking zijn de uitkomsten van de sector en van VITO hier gepresenteerd als GJ primaire
energiebesparing en vergeleken met de uitkomsten van de berekeningen door 3E.
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Tabel 54 Vergelijking resultaten elektriciteitssector, VITO en 3E

Huishoudens E-sector
België

VITO
Vlaanderen

3E
Vlaanderen

GJ primair GJ primair GJ primair GJ primair

Laag Hoog

Koelkasten en diepvriezers 1997 70 200 29 410 9 142 16 838

1998 171 000 103 081 21 703 39 718

1999 267 300 30 083 55 501

2000 207 6 214 11 650

Wasmachines 1998 66 600 37 522 10 964 21 070

1999 188 100 16 540 32 810

2000 144 3 986 7 383

Vaatwassers 1999 99 194

2000 18 35

Spaarlampen 1997 59 400 113 134 48 073 157 136

1998 409 500 119 132 13 498 69 249

1999 592 200 2 826 14 533

2000 0 0

Spaardouchekoppen 1997 56 700 31 878 86 864 184 294

1998 88 200 49 271 115 914 245 982

1999 20 319 42 330

2000 8 127 16 932

Zonneboilers 1997 900 1 835 967 1 259

1998 3 600 1 545 1 842 2 395

1999 1 800 2 643 3 626

2000 2 790 3 892 5 340

Warmtepompen 1998 900 279 470 612

1999 9 000 7 137 9 791

2000 9 900 7 419 10 178

Totaal 1997 187 200 176 257 145 046 359 527

1998 739 800 310 830 164 392 379 026

1999 1 058 400 79 548 158 591

2000 13 041 29 656 51 517

Interpretatie

Teneinde zinvolle aanbevelingen te doen omtrent REG kan bekeken worden hoe de rechtstreekse en
de onrechtstreekse besparingen zich tot elkaar verhouden. Daaruit kan worden afgeleid welke acties
gewenst zijn voor verdere stimulering van de technologie. Vervolgens is het uit kostenoogpunt nodig
een vergelijking te maken van de effectiviteit van de diverse ingezette subsidies, zodat in de toekomst
geconcentreerd kan worden op de meest kosteneffectieve maatregelen.

In het geval dat de onrechtstreekse besparingen aanzienlijk zijn, kunnen verschillende conclusies
worden getrokken:
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• De REG-acties zijn de afgelopen jaren zo succesvol geweest dat er daadwerkelijk een attitude-
gedragsverandering is opgetreden; de REG-acties hebben voldoende effect gehad en verdere
stimulering is niet meer noodzakelijk.

• De technologie wordt sowieso al gekocht (autonome technologie-ontwikkeling) of de technologie
is inmiddels zonder subsidie ook (financieel) aantrekkelijk; verdere stimulering is niet meer
noodzakelijk.

• De premies zijn niet langer noodzakelijk, doch stimulering van de technologie door indirecte acties
is nog steeds gewenst.

De onrechtstreekse besparingen zijn aanzienlijk bij spaarlampen en douchekoppen.

Om conclusies te kunnen trekken omtrent de effectiviteit van de diverse ingezette premies en overige
REG-gelden moet het resultaat van de diverse acties vergelijkbaar worden gemaakt. Dit is gebeurd
door de besparingen uit te drukken in GJ primair en de kosteneffectiviteit in GJ besparing per miljoen
BEF. Gezien het feit dat energiebesparingsbeleid voornamelijk wordt ingegeven door
klimaatdoelstellingen, is kg vermeden CO2 per bestede BEF ook een logische effectiviteitsmaat.

Tabel 55 Overzicht van de subsidies in de huishoudelijke sector

Subsidies in BEF 1997 1998 1999

Koelkast/diepvriezer 29 702 000 110 049 785 102 501 711

Wasmachine - 60 431 874 172 630 544

Vaatwasser - - 1 053 000

Spaarlampen 5 243 705 366 182 -

Douchekop 1 472 561 1 650 855 -

Zonneboiler 2 475 000 4 820 001 4 086 826

Warmtepompen - 136 015 1 893 817

Totaal 38 893 266 177 454 712 282 165 898

Tabel 56 Overzicht kosten-effectiviteit REG-acties huishoudens, in GJprimair/miljoenBEF subsidie

GJp/miljoenBEF 1997 1998 1999

laag hoog laag hoog laag hoog

Koelkast/diepvriezer 308 567 197 361 293 541

Wasmachine nvt nvt 181 349 96 190

Vaatwasser nvt nvt nvt nvt 94 184

Spaarlampen 9 168 29 967 nvt nvt nvt nvt

Douchekop 58 988 125 152 70 215 149 003 nvt nvt

Zonneboiler 391 509 382 497 647 887

Warmtepompen nvt nvt 3 459 4 498 3 768 5 170

Hieruit blijkt dat de REG-acties voor spaardouchekoppen en spaarlampen zeer kosteneffectief zijn
geweest, doch in feite moet deze conclusie iets genuanceerd worden. De onrechtstreekse besparingen
door spaarlampen en  douchekoppen zijn zeer substantieel geweest, d.w.z. het aandeel in de verkopen
zonder premie dat mag worden toegekend aan REG is aanzienlijk. Dit is gedeeltelijk een
attentiewaarde effect en gedeeltelijk het resultaat van indirecte acties.  Merk op dat voor een correcte
berekening van de kosteneffectiviteit eigelijk een deel van de budgetten voor sensibilisering zou
moeten worden meegerekend.  Dit is bij gebrek aan betrouwbare cijfers niet kunnen gebeuren in deze
studie.

Uit het overzicht van de kosteneffectiviteit blijkt dat de gesubsidieerde toestellen qua effectiviteit in
drie groepen ingedeeld kunnen worden: witgoed met een effectiviteit van 100-500 GJp/mln,
zonneboilers/warmtepompen met een effectiviteit van 500-5000 GJp/mln, en
spaarlampen/douchekoppen met een effectiviteit van meer dan 10 000 GJp/mln.  Op basis van deze
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indeling is het duidelijk dat noch de grootte van de investering in een energiezuinige technologie, noch
de grootte van de premie in verhouding staan tot de effectiviteit ervan.  Nogmaals willen we hier de
aandacht brengen op de grote effectiviteit van premies voor spaardouchekoppen en vooral
spaarlampen.  Bij deze laatste is het duidelijk dat het zeer moeilijk is de bijdrage van REG-acties aan
de succesvolle penetratie van deze technologie in te schatten.

Opvallend is de lage effectiviteit van premies voor witgoed zoals koelkasten, wasmachines, enz.  Dit is
deels een gevolg van het grote meeneem-effect dat van toepassing is op deze technologie.  De keuze
voor een koelkast wordt grotendeels bepaald door uitzicht, kwaliteitseisen, afmetingen, enz. en minder
door het energieverbruik.  Uit de figuren van hoofdstuk 8 blijkt wel dat er een grootschalige
verschuiving optreedt naar meer energiezuinige toestellen.  Zo stellen we vast dat meer dan de helft
van de verkochte wasmachines in 2000 een energielabel A dragen.  Daarenboven werden deze bijna
allemaal gekocht zonder premie.  Dit werpt de vraag op of het in dat geval wel zin heeft om deze
toestellen te subsidiëren, ze worden zonder premies ook verkocht.  Het succes van de energiezuinige
witgoed heeft ook als gevolg dat de referentie steeds meer opschuift richting energielabel A, zodat de
besparing die gerealiseerd wordt door een A-label toestel steeds kleiner wordt.  Dit verkleint meteen
ook de effectiviteit van de premie.  Een oplossing hiervoor zou erin bestaan de criteria voor de premie
regelmatig te verstrengen, om een zo een grotere energiebesparing te belonen.  Hierop wordt
teruggekomen bij de aanbevelingen, in hoofdstuk 10.

De relatief goede effectiviteit van de premies voor zonneboilers en warmtepompen moedigt verdere
acties in dit domein aan.  Uit de cijfers valt ook eenduidig een groei van de penetratie van deze beide
technologieën op te maken, zodat deze in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen in het REG-
beleid.

Voor de volledigheid geven Tabel 57 en Tabel 58 een overzicht van de gerealiseerde CO2 besparingen
en de CO2 -effectiviteit de huishoudelijke sector.

Tabel 57 Overzicht van de gerealiseerde CO2 besparing in de huishoudelijke sector

CO2 besparing in ton/j 1997 1998 1999

hoog laag Hoog laag hoog laag

Koelkast/diepvriezer 1 285 698 3 032 1 657 4 237 2 296

Wasmachine 1 608 837 2 505 1 263

Vaatwasser 15 8

Spaarlampen 11 995 3 670 5 286 1 030 1 109 216

Douchekop 12 572 5 926 16 781 7 908 5 775 2 772

Zonneboiler 86 66 163 126 247 180

Warmtepompen 35 27 562 409

Totaal 25 938 10 359 26 905 11 584 14 450 7 144

Tabel 58 Overzicht van de CO2 effectiviteit in ton/miljoenBEF/jaar in de huishoudelijke sector

CO2 -effectiviteit in
ton/mlnBEF.j

1997 1998 1999

hoog laag Hoog laag hoog laag

Koelkast/diepvriezer 43 23 28 15 41 22

Wasmachine 27 14 15 7

Vaatwasser 14 7

Spaarlampen 2 287 700

Douchekop 8 538 4 024 10 165 4 790

Zonneboiler 35 27 34 26 61 44

Warmtepompen 258 198 297 216

Totaal 667 266 152 65 51 25
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9.3 Niet-huishoudelijke sector

Tabel 59 geeft een vergelijking van de uitkomsten van de berekeningen van de elektriciteitssector,
VITO en 3E voor de niet-huishoudelijke sector.

Tabel 59 Vergelijking resultaten elektriciteitssector, VITO en 3E

Huishoudens E-sector
België

VITO
Vlaanderen

3E
Vlaanderen

GJ primair GJ primair GJ primair

Relighting 1997 262 703 12 747 126 100

1998 316 294 109 926 60 147

1999 345 600 58 984

Snelheidsregeling 1997 583 784 29 088 114 025

1998 518 916 125 194 221 656

1999 636 300 200 298

Zonneboilers 1997 204 107 113

1998 652 333 356

1999 270 1 089

Warmtepompen 1998 195 54 160

1999 2 601 1 923

Feestverlichting 1997 16 443 18 133 15 210

1998 1 849 2 039 1 710

Totaal 1997 863 134 60 076 255 448

1998 837 905 237 546 284 029

1999 984 771 262 293

De besparingen voor zonneboilers in de niet-huishoudelijke sector worden door 3E lager ingeschat dan
door de sector, dit komt door een andere aanname te doen omtrent warmwater toestellen (niet 100%
elektrisch). De berekende besparing is vergelijkbaar met de berekening door VITO.

De besparing van warmtepompen en zonneboilers is volgens de berekeningen van 3E van dezelfde
grootteorde als volgens eerdere berekeningen door de sector en door VITO. Voor de besparing door
feestverlichting is aangesloten bij de sector.

De kosteneffectiviteit van maatregelen die genomen zijn in de niet-huishoudelijke sector, staan in
onderstaande tabel voor het jaar 1999 weergegeven.
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Tabel 60 Overzicht kosteneffectiviteit maatregelen in de niet-huishoudelijke sector.

Besparing GJp Premie 1999 BEF Kosteneffectiviteit
GJp / mln BEF

Relighting 58 984 18 724 966 3 150

Snelheidsregelaar 200 298 18 546 089 10 800

Warmtepomp 1 923 728 061 2 641

Zonneboiler (m2) 1 089 981 640 1 109

Feestverlichting (1998) 1 710 1 600 000 1 069

Totaal niet-
huishoudens

264 003 40 580 756 6 506

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat naar verwachting het meeneem-effect voor de
relightingprojecten en snelheidsregelaars erg groot is. In feite lijken de subsidies dus effectief, maar
een groot deel van die besparing zou dan ook gerealiseerd zijn zonder de REG-premies.

Het is opvallend dat, afgezien van de snelheidsregelaars, de grootteordes van de effectiviteit voor alle
technologieën dezelfde is, hoewel de berekeningen op totaal verschillende wijzen doorgevoerd werden.

Het is onmogelijk om op basis van slechts kwalitatieve analyses gefundeerde conclusies te geven
omtrent besparingen als gevolg van REG in de niet-huishoudelijke sector. De hier gepresenteerde
conclusies moeten daarom gelezen worden als een voorzichtige eerste inschatting.

• Het percentage meeneem-effect is naar alle waarschijnlijkheid groot, de bereikte besparing puur
als gevolg van de premies lijkt daarom niet groot te zijn. Dit is vnl. het geval voor relighting en
snelheidsregelaars.

• De effecten van de indirecte acties en de attentiewaarde van de premies in de niet-huishoudelijke
sector zijn niet kwantitatief ingeschat, maar de indruk bestaat dat deze effecten zeker niet over
het hoofd mogen worden gezien.

• De effecten van audits en scholingscampagnes konden in het kader van dit onderzoek niet
gekwantificeerd worden. De effecten lijken echter wel degelijk aanwezig. Dit wordt geconcludeerd
op basis van het feit dat het kennisniveau omtrent REG bij bedrijven die regelmatig contact
hebben met de intercommunale groter lijkt te zijn dan bij bedrijven die niet of nauwelijks contact
hebben met de ICO. Tevens geven verschillende geïnterviewden aan dat zij de investering ook
zonder premie zouden hebben gedaan, maar dat zij niet op de hoogte zouden zijn geweest (van
de technologie) zonder de REG-acties of informatie van de ICO.

• T.a.v. audits bestaat de indruk dat deze uitgevoerd worden met in het achterhoofd “baat het niet
dan schaadt het niet”.  Niet elke audit geeft aanleiding tot de aankoop van energiezuinige
apparatuur. In dat geval leveren de audits geen energiebesparing op, terwijl de premie vaak
100% van de kosten bedraagt. Slechts enkele geïnterviewde bedrijven geven specifiek aan dat zij
wel investeringen hebben gedaan naar aanleiding van de audit, hoewel bijna alle bedrijven
vermelden dat ze energie besparen naar aanleiding van de energieaudit.

• De ontwikkeling van zonneboilers en warmtepompen in de niet-huishoudelijke sector gebeurt nog
in erg beperkte mate.  In deze sector liggen nochtans interessante mogelijkheden voor beide
technologieën.

Tot slot vergelijkt Figuur 13 t.e.m Figuur 16 de kosteneffectiviteit van de REG-acties op basis van de
gegevens uit dit hoofdstuk.
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10 Aanbevelingen

10.1 Toepassing methodiek, gegevensverzameling en monitoring

Het monitoren van gegevens brengt altijd een extra inspanning met zich mee voor overheid,
uitvoerende instanties en premie-aanvragers. Toch is het de enige manier om de effecten van beleid te
kunnen meten. Het achteraf inschatten van besparingen brengt sowieso meer inspanningen, kosten en
onzekerheden met zich mee dan het structureel opzetten en toepassen van een monitoringsmethodiek.
De verhoogde effectiviteit van de bestede middelen zal de financiële inspanning nodig voor de
monitoring ruimschoots verantwoorden.

In deze paragraaf worden aanbevelingen gegeven omtrent de gegevensverzameling door de
intercommunales voor de toekomst. In feite betekent dit de opsomming van een set van
aanbevelingen over de manier van het voeren van een administratie omtrent REG. Aangezien de
intercommunales op dit moment een eigen administratie voeren, die qua kwaliteit en volledigheid van
gegevens nogal verschilt, moeten de aanbevelingen gezien worden als een set van richtlijnen waarmee
rekening kan worden gehouden bij de aanpassing van bestaande en de opzet van nieuwe
administratiesystemen, met een uniformisering tot gevolg.

Uiteindelijk ontstaat een ideale situatie wanneer alle intercommunales in staat zijn, volgens een
gestandaardiseerd ‘format’ jaarlijks de benodigde gegevens aan te leveren aan VIREG. Om de
berekeningen met voldoende betrouwbaarheid uit te voeren, dient beschikt te kunnen worden over de
volgende gegevens.

Huishoudelijke sector:

§ Aantal premies per jaar, per toestel

§ Energiebesparing per toestel t.o.v. de referentie

§ Totale verkoopcijfers (uitgesplitst naar label)

§ via fabrikanten, overkoepelende organisaties

§ via gespecialiseerde bureaus, vb. GFK

§ Gegevens t.b.v. het bepalen van de referentie (verdeling warmwater toestellen, verdeling ruimte
verwarmingstoestellen en gebruikte brandstof, deze gegevens kunnen verkregen worden middels
een regelmatig te herhalen enquête)

Verder kunnen - om op een eenvoudige manier gebruik te maken van de vereenvoudigde methodiek-
de volgende aanbevelingen gemaakt worden :

§ Voor een nauwkeurige berekening verdient het aanbeveling de premies voor koelkasten en
diepvriezers uit te splitsen in de administratie en de specifieke besparing te hanteren (i.p.v. een
gemiddelde).

§ Om de berekening standaard uit te voeren volgens de vereenvoudigde methodiek wordt
aanbevolen een excelsheet of database te (laten) ontwikkelen, zodat alle ICO’s enkel de gewenste
gegevens behoeven in te voeren, waarna vervolgens automatisch volgens de standaard
rekenmethode en volgens een standaard format de cijfers kunnen worden aangeleverd.

§ Ten behoeve van een up-to-date databestand dient minimaal elke 5 jaar een enquête te worden
gehouden onder minimaal 1000 huishoudens, t.b.v. de aanpassing van de referentie.

De gegevens die gebruikt zijn in de berekeningen en de aan te passen referenties en waarden worden
opgesomd in annex A.
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Niet-huishoudelijke sector

De gegevens die voor dit onderzoek beschikbaar waren voor de niet-huishoudelijke sector waren
onvoldoende. Hier worden enkele aanbevelingen gedaan voor een verbeterde monitoring en
inschatting van besparingen in de niet-huishoudelijke sector.

§ De besparing dient per premie-aavraag te worden ingeschat en in elektronisch bestand te worden
opslagen: dit geeft ongecorrigeerde rechtstreekse effecten van de subsidie.

§ Vaak is een technische haalbaarheidsstudie of bestek voorhanden, dit ligt namelijk ten grondslag
aan de investeringsbeslissing, en is het weinig extra moeite voor een bedrijf om dit soort gegevens
aan te leveren bij de premie-aanvraag.

§ De intercommunale dient dit soort gegevens vervolgens te controleren en in te voeren in een
elektronisch bestand bij de aanvraag van de premie.

§ Voor inschatting van onrechtstreekse effecten zijn totale verkoopcijfers nodig, maar dit is
waarschijnlijk erg lastig in de niet-huishoudelijke sector.  Eventueel dient door een uitgebreider
onderzoek een standaardpercentage voor onrechtstreekse besparingen te worden vastgesteld.

10.2 Prioritaire REG-acties

Voor de toekomstige REG-acties worden hier enkele aanbevelingen geformuleerd, zowel afgeleid uit de
kosteneffectiviteit, als uit meer algemene aanbevelingen op basis van ervaringen in het buitenland. De
aanbevelingen zijn opgesplitst in aanbevelingen t.a.v. premies en als t.a.v de bestedingen van REG-
budgetten aan indirecte acties.

Premies:

§ Op basis van de kosteneffectiviteit van de in deze studie onderzochte technieken, wordt
aanbevolen de premies voor warmtepompen en zonneboilers uit te breiden en deze bovendien te
ondersteunen vanuit een pakket van indirecte, informatieve acties en scholing van installateurs.

§ Op basis van de lage effectiviteit van de huidige vorm van premies voor witgoed wordt aanbevolen
een betere set van criteria te zoeken (i.p.v. label A) voor toekenning van dergelijke premies, of ze
af te schaffen.

§ Om de oorspronkelijke bedoeling van een premie na te blijven streven, namelijk het ondersteunen
van de penetratie van een innovatieve, energiebesparende duurdere techniek, is het belangrijk
regelmatig de in aanmerking komende technologieën te analyseren, en het premiestelsel hieraan
aan te passen.

Indirecte acties, audits, sensibiliseringscampagnes en opleiding:

§ Ervaringen uit het buitenland leren ons dat de effecten van sensibiliseringscampagnes soms lang
op zich laten wachten, maar dat deze uiteindelijk effect sorteren. Dit blijkt overigens ook uit het in
deze studie gehanteerde attitude-gedragmodel waarbij kennis omtrent REG en een positieve
attitude t.a.v. REG de voorwaarden zijn voor REG-gedrag. Er wordt daarom voorgesteld om de
sensibiliseringscampagnes door te zetten maar zo nodig beter af te stemmen op de doelgroep.

§ Voor een aantal indirecte acties kan een meetbaar besparingseffect toegekend worden, hoewel het
in het verleden niet gebeurde.  Een typisch voorbeeld zijn de ‘bouwteams’, waarbij de deelnemers
statistisch gezien een belangrijke besparing realiseren.  Een voorbeeld van rekenmethodiek, zoals
aangeleverd door de zuivere intercommunales, is opgenomen in annex G.    Het is aan te bevelen
om dergelijk initiatieven integraal deel uit te laten maken van de indirecte acties, en op basis van
een goedgekeurde rekenmethodiek, de geassocieerde besparing toe te kennen.

§ Het is onduidelijk of er naar aanleiding van audits belangrijke energiebesparende investeringen
worden gedaan. De effectiviteit van de financiering van audits uit de REG fondsen zou
geoptimaliseerd kunnen worden, wanneer ICO’s overwegen om de bekostiging van de audits te
laten afhangen van de naar aanleiding van de audit geplande investeringen. Het verlagen van de
financiering (naar bijvoorbeeld de helft) is een optie, waarbij in het geval er naar aanleiding van de
audit een investering in een energiezuinige technologie wordt gepland, de audit alsnog 100%
wordt vergoed.

§ Opleiding van installateurs is belangrijk waar het gaat om het stimuleren van energiebesparende
technologieën, daar de investeerder zich in veel gevallen laat informeren door de installateur. Een
positieve attitude van de installateur en kennis van zaken omtrent REG zijn van groot belang voor
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de investeringsbeslissing van het bedrijf of persoon die besluit te investeren.  De
opleiding/kennsiverspreiding van de ICO’s naar federaties en overkoepelende organisaties heeft
vermoedelijk een belangrijk multiplicatief effect naar het niveau van zowel huishoudens als niet-
huishoudens (hoewel dit niet als dusdanig toegekend wordt aan de ICO o.w.v. het tussenniveau
van de federaties).  Deze sectoriële, gerichte aanpak dient zeker te worden verdergezet en
versterkt.

§ Naast opleiding van de installateurs is het ook noodzakelijk de verkopers van de
energieverbruikende toestellen op te leiden.  Uit de enquêtes blijkt immers dat een zeer groot deel
van de aankopen in grote mate beïnvloed wordt door het advies van de verkoper.  Indien deze
verkopers terug kunnen grijpen op een goede REG-kennis, en overtuigd zijn van het
energiebesparingspotentieel van hun waren, zullen ze in grote mate bijdragen tot de verkoop van
energiezuinige toestellen.

10.3 Generische organisatie REG beleid

10.3.1 Stimulering van innovatie

De evolutie in het REG-gedrag over de beperkte periode beschouwd in deze studie toont duidelijk het
dynamisch karakter in gedrag en innovatie in technologie.  Een effectief beleid dient deze dynamiek te
stimuleren.  Dit veronderstelt een generische behandeling van maatregelen, en een aanvaarding van
nieuwe maatregelen (en hun geassocieerde energiebesparing op basis van een goedgekeurde
rekenmethodiek) op continue basis, i.f.v. het marktaanbod.

Voor de bijstelling van de referentietechnieken wordt aanbevolen om gebruik te maken van de
Japan toegepaste ‘top-runner’ -benadering.  Bij deze methodiek verstrengt de definitie van een
zogenaamd ‘A-label’ telkens een zuinigere variant van de beschouwde techniek op de markt verschijnt.
Het is duidelijk dat een dergelijke methodiek niet alleen de innovatiedrang bij de producenten
aanmoedigt, maar ook ten allen tijde de oorspronkelijke bedoeling van de premie verzekert.

In Nederland is onlangs de premie voor A-labels vervangen door een premie voor 0.42 toestellen.
Hiermee worden apparaten bedoeld die een Energie Efficiëntie Index (EEI) hebben die kleiner is dan
42% (zie ook hoofdstuk 5).  Ter illustratie: de EEI voor A-label koelkasten mag maximaal 55%
bedragen.

10.3.2 Praktische implementatie

De overheid kan zelf (of hiervoor op geregelde basis voor een bepaalde periode een/meerdere
gespecialiseerde bureaus mandateren om) telkens wanneer een nieuwe maatregel door
intercommunales wordt voorgesteld, een validering van de methodiek uitvoeren.  Deze methodiek
wordt na validering integraal deel van de volledige methodiek die gebruikt wordt door alle
intercommunales.

De bijstelling van de parameters die de onrechtstreekse effecten karakteriseren kan gebeuren op basis
van een 5 jaarlijkse enquête en bijkomende dataverwerking zoals gebeurd is in deze studie.  Het
bijstellen van de referentie op basis van verkoopcijfers kan tweejaarlijks gebeuren, Tabel 50 geeft de
referenties weer tot en met het berekeningsjaar 2001 (referentiejaar 1999).

De inrekening van onrechtstreekse effecten bij de tussentijdse invoering van nieuwe technieken of
maatregelen is dan niet mogelijk.  Hier kan enerzijds een inschatting gemaakt worden op basis van
beschikbare gegevens in de literatuur, of in afwachting van een nieuwe enquête tijdelijk geen
onrechtstreeks effecten meerekenen.
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Figuur 17: Praktische implementatie van een generische organisatie van het REG Beleid

10.4 Afstemming op andere beleidsmaatregelen

REG maatregelen kunnen gesteund zijn vanuit de initiatieven van en binnen de bevoegdheid van de
Gewesten ; daarnaast kunnen fiscale maatregelen binnen de bevoegdheid van de federale overheid
een belangrijke rol spelen in het REG beleid.

Een goede afstemming tussen beide beleidsniveaus is essentieel om een coherent REG beleid te
voeren, en om de effektiviteit te optimaliseren.
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 Annex A: Gebruikte en aan te passen gegevens

Algemene gegevens

Omschrijving Waarde Eenheid Bron

Soortelijke warmte water 4.18 kJ/kg.K

Onderste verbrandingswaarde aardgas 37.8 MJ/kg EMIS

CO2-emissiefactor aardgas 56.1 kg/GJ EMIS

Onderste verbrandingswaarde stookolie 42.3 MJ/kg EMIS

Dichtheid stookolie 855 kg/m³ EMIS

CO2-emissiefactor stookolie 74.1 kg/GJ EMIS

Rendement Belgisch centralepark 40% ANRE

Waterbesparing spaardouchekop 5 l/min VIREG

Gemiddelde douchelengte 7 min 3E

Gemiddeld aantal douches/week/gezin 12 [3E 00]

Temperatuur tapwater 40 °C 3E

Gemiddelde temperatuur stadswater (Ukkel) 12 °C BIWM

CO2 emissie fossiele productiepark 0.687 kg/kWh EMIS

Verhouding aantal huishoudens Vlaanderen/België 57% VITO

SPF (Seasonal Performance Factor) warmtepomp 3 - 3E

Thermisch vermogen huishoudelijke warmtepomp 7.5 kWth ICO’s

Thermisch vermogen niet-huishoudelijke warmtepomp 15 kWth 3E

Aantal vollasturen warmtepomp 2000 uur 3E

Opbrengst per huishoudelijke zonneboiler 4.92 GJ 3E

Opbrengst per m² voor niet huishoudelijke zonneboiler 1.34 GJ Ecofys

Voor specifieke gegevens per technologie: zie ook de tabellen in hoofdstuk 5.

Verwarming en warmwater

Brandstof voor
ruimteverwarming

Antwoord
enquête

Aanname toestel Jaarrendement
toestel

Totaal
jaarrendement

Elektriciteit 10% Direct/accumulatie 95% 95%

Aardgas 47% 80% conventionele/HR ketel 75% 76%

20% gaskachel 80%

Stookolie 43% 80% stookolieketel 60% 62%

20% stookoliekachel 70%

Andere 12%
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Warmwatertoestel Penetratie
volgens
enquête

Benadering Rendement voor warmwater
productie

centrale verwarmingsketel 46% 25% 75% gasgestookt

25% 60% oliegestookt

appart doorstroomsysteem

elektrisch 2%

gas 10% 10% 60%

boiler

elektrisch 25% 25% 85%

gas 14% 15% 75%

ander systeem 3%

Totaal 100% 100%

Uiteindelijke
gemiddeldes
warmwater

Aandeel Gemiddeld
rendement

Gas 50% 72%

Stookolie 25% 60%

Elektrisch 25% 85%

Verkoopscijfers

Gebruikte cijfers voor verkoop van koelkasten in België (Bron: CEG('96-'98) en FEE('99-'00))

Jaartal 1996 1997 1998 1999 2000

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

A 7347 3% 24633 9% 70450 25% 102145 41% 113105 50%

B 63859 25% 76421 27% 88145 31% 89176 36% 67136 30%

C 110466 43% 119641 43% 84455 30% 48746 19% 46078 20%

D 55743 22% 44690 16% 25632 9% 10202 4% 39 0%

E 12554 5% 10196 4% 9745 3% 496 0% 38 0%

F 5434 2% 1470 1% 303 0% 133 0% 14 0%

G 2711 1% 2513 1% 2208 1% 258 0% 1 0%

TOTAAL 258114 100% 279564 100% 280938 100% 251156 100% 226411 100%
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Gebruikte cijfers voor verkoop van diepvriezers in België (Bron: CEG('96-'98) en FEE('99-'00))

Jaar 1996 1997 1998 1999 2000

Label Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

A 1684 1.4% 18315 13.2% 41177 30.8% 62926 41.7% 36573 38.1%

B 24532 19.7% 26650 19.2% 21625 16.2% 27705 18.4% 20587 21.4%

C 17425 14.0% 21715 15.7% 22718 17.0% 48987 32.5% 29639 30.9%

D 28064 22.5% 24990 18.0% 16833 12.6% 8299 5.5% 2727 2.8%

E 27280 21.9% 26505 19.1% 19511 14.6% 2377 1.6% 6419 6.7%

F 20798 16.7% 18186 13.1% 9827 7.4% 500 0.3% 77 0.1%

G 4944 4.0% 2392 1.7% 1842 1.4% 0 0.0% 0 0.0%

TOTAAL 124727 100.0% 138753 100.0% 133533 100.0% 150794 100.0% 96022 100.0%

Gebruikte cijfers voor wasmachines: bron FEE (België)

FEE 1999 2000

Aantal % Aantal %

A 141444 54.0% 151107 65.3%

B 88031 33.6% 59577 25.7%

C 31911 12.2% 18650 8.1%

D 352 0.1% 2003 0.9%

E 50 0.0% 57 0.0%

F 37 0.0% 0 0.0%

G 0 0.0% 0 0.0%

TOTAAL 261825 100.0% 231394 100.0%

Cijfers Miele

KOELING (koelkasten + diepvriezers)

    A     B     C     D     E

1996 27% 40% 13% 14% 6%

1997 52% 31% 14% 1% 2%

1998 78% 16% 4% 1% 1%

1999 83% 14% 2% 0% 1%

2000 85% 13% 2% 0% 0%

WASAUTOMATEN

    A     B

1999 98% 2%

2000 99% 1%

Cijfers Siemens
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Siemens

Koelen: 1997 1998 1999 2000

A-label 33% 41% 62% 78%

B-label 57% 43% 34% 21.50%

C-label 8.30% 8% 3% 0.50%

D-label 1.20% 6%

E-label 0%

G-label 0.50% 1%

Vriezen: 1997 1998 1999 2000

A-label 16% 45% 67% 72%

B-label 39% 15% 22% 23%

C-label 28% 24% 5% 3%

D-label 3% 8% 1%

E-label 8% 6% 2% 1%

G-label 6% 2% 3% 1%

Wassen: 1997 1998 1999 2000

A-label 67,5% 82% 92% 94.40%

B-label 32.50% 18% 8% 5.60%

Zon-thermische collectoren

1998 Belg. Producent

vlak Vlaanderen Brussel Wallonië Export Totaal België

A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst

1 334 297 44 7 338 48 66 600 ? 1 716 352

naakt Vlaanderen Brussel Wallonië Export Totaal België

A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst

62 4 0 0 0 0 264 ? 62 4

andere Vlaanderen Brussel Wallonië Export Totaal België

A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst

0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0

totaal Vlaanderen Brussel Wallonië Export Totaal België

A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst

1 396 301 44 7 338 48 66 864 ? 1 778 356
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import/export

d.w.z. geen Belgische producenten

A (m2) inst

doorverkoop 1 060 ?

1999

vlak Vlaanderen Brussel Wallonië Export Totaal België

A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst

1 777 404 78 15 407 58 74 000 ? 2 262 477

naakt Vlaanderen Brussel Wallonië Export Totaal België

A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst

204 14 0 0 0 0 437 ? 204 14

andere Vlaanderen Brussel Wallonië Export Totaal België

A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst

20 80 0 0 0 0 0 ? 20 80

totaal Vlaanderen Brussel Wallonië Export Totaal België

A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst A (m2) inst

2 001 498 78 15 407 58 74 437 ? 2 486 571

import/export

d.w.z. geen Belgische producenten

A (m2) inst

2 112 ?

cijfers
ingediend
door:
AEC-SMT IZEN

Blozoen Lembrechts

Buderus Solar shop

Elco-Mat Solio-ESE

INELTRA Viessmann

Naast al deze cijfers werden ook nog gegevens van andere bronnen of van ANRE zelf gebruikt.  Dit is
telkens aangegeven in de tekst zelf.
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Premiegegevens voor Vlaanderen, gedestilleerd uit de gescheiden overzichten van
interregies en de gemengde intercommunales:

Toestel Aantal premies Bedrag BEF

1997 1998 1999 1997 1998 1999

Huishoudens

Koelkast/diepvriezer 14 851 55 025 51 004 29 702 000 110 049 785 102 501 711

Wasmachine 20 144 57 299 60 431 874 172 630 544

Vaatwasser 0 0 326 1 053 000

Spaarlampen 98 435 183 0 5 243 705 366 182

Douchekop 10 575 14 281 0 1 472 561 1 650 855

Zonneboiler 99 190 165 2 475 000 4 820 001 4 086 826

Warmtepompen 0 11 101 136 015 1 893 817

Totaal huishoudens 123 960 89 834 108 895 38 893 266 177 454 712 282 165 898

Niet huishoudens

Relighting 214 327 277 40 031 840 19 094 210 18 724 966

Snelheidsregelaar 60 223 179 10 557 912 20 523 696 18 546 089

Warmtepomp 0 2 24 114 853 728 061

Zonneboiler (m2) 45,5 144 440 286 120,00 749 400,00 981 640

Feestverlichting 0 14 100 000 1 600 000 0

Totaal niet-huishoudens 320 696 920 64 975 872 42 082 159 38 980 756
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Annex B : Gespreksgids voor bedrijfsinterviews

Gespreksgids: bedrijven die een premie ontvangen hebben voor een energiezuinige investering

Algemeen: Het is de bedoeling om in essentie op de volgende vraag een antwoord te kunnen geven:

• In welke mate hebben de directe en indirecte acties bijgedragen tot de investering in REG technologie binnen een bedrijf?

• De ideale respondent binnen het bedrijf is een personeelslid dat ofwel verantwoordelijk was voor deze beslissing ofwel van nabij betrokken was bij de
beslissing (en bij eventuele andere beslissingen aangaande investeringen in kapitaals- en verbruiksgoederen binnen het bedrijf)

1. Algemene situering van het bedrijf

Bedrijf en sector

• In welke sector is het bedrijf actief

• Aantal personeelsleden

• Omzet

Bedrijf en energie/ milieu

• Belang van de factor “energie” in de totale kostenstructuur van de onderneming?

• Belang van milieu-investeringen in het bedrijf?

• Heeft het bedrijf mbt milieu/energie-investeringen een houding van: koploper te willen zijn; snel verplichtingen realiseren; eerder schoorvoetend
investeringen te realiseren; bewust minimalistische houding aan te nemen?

• Hoe belangrijk is het milieu/energie-imago voor bedrijven in de sector?

• Waarom investeert het bedrijf in milieu/enerige-investeringen (vb. omwille van intrinsieke motivatie, technologische innovatie, reglementaire
verplichtingen, financiële incentives,..)

Milieuzorg

• Heeft het bedrijf een systeem van interne milieuzorg? In welke mate is energie daarin een element?

• Heeft het bedrijf certificaties mbt milieu (vb.EMAS, ISO14000)?
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2. Specifieke vragen over de informatieverstrekking van de energieleverancier

• Heeft het bedrijf in de laatste jaren informatie ontvangen over energiebesparing en energiezuinige technologie?

• Van wie kreeg het die informatie? Energiemaatschappij, sector, beroepsvereniging, ingenieursvereniging, VEV, VBO, UNIZO, etc.

• Was de informatie toegankelijk?

• Was ze inhoudelijk nuttig voor het bedrijf?

• Was de informatie duidelijk en volledig genoeg voor het bedrijf? Aspecten: prijs, technische specificaties, comparatieve analyse met gelijkwaardige
traditionele technologie, terugverdientijd, premiestelsel

• Was er sprake van een eventuele begeleiding vanuit de energiemaatschappij of een andere organisatie om verdere toelichtingen, berekeningen of
andere ondersteuning te leveren?

• Frequentie

• Aan welke frequentie vond de informatieverstrekking plaats?

• Wordt deze frequentie als voldoende ingeschat?

3. Specifieke vragen over de investering in energiezuinige technologie

Typering van de investering

• In welk type (aard, soort,…) technologie heeft het bedrijf geïnvesteerd?

• Was dit een vervangingsinvestering na normale termijn (afschrijving of technische vervanging), een vervangingsinvestering voor de normale termijn,
een nieuwe

• (aanvangs)-investering?

• Wat is de plaats van deze technologie binnen het bedrijf in functie van productie, activiteit,…

Beslissing

• Is er bij de investering gebruik gemaakt van een grondige comparatieve evaluatie van de energiezuinige technologie en de traditionele technologie mbt:
de aanvangsinvestering, variabele kosten van de technologie, terugverdientijd?

• Is er met de terugverdientijd rekening gehouden bij de beslissing?

• Hoe snel denkt het bedrijf de investering te kunnen terugverdienen (break-even point)?

• Hoeveel denkt het bedrijf uiteindelijk te besparen door de energiezuinige investering te maken?
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Premie

• Is er een premie ontvangen? Van wie? Hoe groot?

• Hoe belangrijk was deze premie in vergelijking met de totale investeringskost in de energiezuinige technologie?

Rol van de informatie

• Zou het bedrijf de investering ook gemaakt hebben indien er vanuit de energieleverancier geen informatie zou verstrekt zijn?

• Zou het bedrijf de investering ook gemaakt hebben indien er geen financiële ondersteuning (premie) zou geweest zijn?

Gespreksgids: bedrijven die een energieaudit hebben laten uitvoeren

1. Algemene situering van het bedrijf

Bedrijf en sector

• In welke sector is het bedrijf actief

• Aantal personeelsleden

• Omzet

Bedrijf en energie/ milieu

• Belang van de factor “energie” in de totale kostenstructuur van de onderneming?

• Belang van milieu-investeringen in het bedrijf?

• Heeft het bedrijf mbt milieu-investeringen een houding van: koploper te willen zijn; snel verplichtingen realiseren; eerder schoorvoetend investeringen
te realiseren; bewust minimalistische houding aan te nemen?

• Hoe belangrijk is het milieu-imago voor bedrijven in de sector?

• Waarom investeert het bedrijf in milieu-investeringen (vb. omwille van intrinsieke motivatie, technologische innovatie, reglementaire verplichtingen,
financiële incentives,..)

Milieuzorg

• Heeft het bedrijf een systeem van interne milieuzorg? In welke mate is energie daarin een element?

• Heeft het bedrijf certificaties mbt milieu (vb.EMAS, ISO14000)?

2. Specifieke vragen over de informatieverstrekking van de energieleverancier
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• Heeft het bedrijf in de laatste jaren informatie ontvangen over energiebesparing en energiezuinige technologie?

• Van wie kreeg het die informatie? Energiemaatschappij, sector, beroepsvereniging, ingenieursvereniging, VEV, VBO, UNIZO, etc.

• Was de informatie toegankelijk?

• Was ze inhoudelijk nuttig voor het bedrijf?

• Was de informatie duidelijk en volledig genoeg voor het bedrijf? Aspecten: prijs, technische specificaties, comparatieve analyse met gelijkwaardige
traditionele technologie, terugverdientijd, premiestelsel

• Was er sprake van een eventuele begeleiding vanuit de energiemaatschappij of een andere organisatie om verdere toelichtingen, berekeningen of
andere ondersteuning te leveren?

Frequentie

• Aan welke frequentie vond de informatieverstrekking plaats?

• Wordt deze frequentie als voldoende ingeschat?

3. Specifieke vragen over de energieaudit

Beslissing

• Wie heeft het initiatief voor de energieaudit genomen binnen het bedrijf?

• Waarom heeft het bedrijf beslist om een energieaudit te laten uitvoeren?

• Heeft het bedrijf voor de snelle of de grondige versie gekozen?

• Op basis waarvan is deze keuze gemaakt?

Energiemaatschappij (en eventueel de uitvoerder van de audit)

• Hoe is het initiële contact met de energiemaatschappij verlopen?

• Hoe snel heeft de energiemaatschappij gereageerd op de vraag naar een energieaudit?

• Wie heeft uiteindelijk de energieaudit uitgevoerd? De electriciteitsmaatschappij of een privé bedrijf?

• Wie heeft er bij de energieaudit meegewerkt binnen het bedrijf?

De audit

De gegevens:

• Waren de vragen naar informatie relevant?

• Was de informatie aanwezig?
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De output:

• Waren de resultaten van de doorlichting: duidelijk begrijpbaar; volledig genoeg?

• Waren de aanbevelingen pragmatisch/uitvoerbaar genoeg?

• Waren de resultaten en de aanbevelingen voldoende beargumenteerd?

• Bevatten de resultaten duidelijke kosten/baten analyses van de verschillende mogelijkheden beschreven in de aanbevelingen?

• Was de terugverdientijd van een aantal opties vermeld?

• In welke mate is er in globo rekening gehouden met de resultaten van de energieaudit?

• Zijn er een aantal investeringen of veranderingen gebeurd naar aanleiding van de energieaudit? Zoniet, waarom?

• Waren dit vervangingsinvesteringen na normale termijn (afschrijving of technische vervanging), vervangingsinvesteringen voor de normale termijn,
nieuwe (aanvangs-) investeringen?

• In welke mate waren deze investeringen een grondige afweging van traditionele versus energiezuinige technologie?

Premie

• Is er uiteindelijk een premie ontvangen voor de energie-audit?

• Hoe belangrijk was deze in de totale kostprijs van de energie-audit?

• Zou het bedrijf de energieaudit ook hebben laten doen indien er vanuit de energieleverancier geen informatie zou verstrekt zijn?

• Zou het bedrijf de energieaudit ook hebben laten doen indien er geen financiële ondersteuning (premie) zou geweest zijn?
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Annex C: Koppeling van het model en de vragen van de enquête

De enquêtes zijn opgesteld op basis van het in hoofdstuk 3 geschetste onderzoeksmodel.  Tabel 61
geeft een overzicht van de link tussen de vragen en de verschillende aspecten van het model.
Aangezien de verschillende vragenlijsten gelijkaardig opgebouwd zijn, worden enkel de nummers van
de vragen uit de enquête voor de controlegroep vermeld.

Tabel 61 Link tussen onderzoeksmodel en de vragen van de enquête

Aspect van het onderzoeksmodel Overeenkomstige vragen uit de enquête voor
de controlegroep

Gewenste effecten

Verhoging van de rentabiliteit van
investeringen

A5, A6, A15, B5, B6, B15, C11, C12

Attentiewaarde A8, A9, A12, B8, B9, B12

Verhogen van het kennisniveau A13, A14, A15, B13, B14, B15, C11, C12

Effecten op attitude-gedragprocessen A16, B16, C6, C8, C10

Ongewenste effecten

Meeneem-effect A7, B7, C10, C13, C14

Baumol-effect A3, B3, C10, C15
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Annex D: Enquêtes en frequentie van de antwoorden

1. Wat is het postnummer van uw gemeente?

Postnummer: ………………..

2. Wat is uw geslacht ?

q 1 Man .....................................................................................................................58%

q 2 Vrouw ..................................................................................................................42%

3. Uit hoeveel personen bestaat uw gezin (huishouden) , uzelf inbegrepen?

3 Perso(o)n(en)

4. Hoe is uw gezin (huishouden) naar leeftijd verdeeld, uzelf inbegrepen?

1 Aantal personen onder de 12 jaar: ...................................................0.4(sd=0.9; min=0; max=5)

2 Aantal personen 13 t.e.m. 18: .........................................................0.3(sd=0.3; min=0; max=4)

3 Aantal personen 19 t.e.m. 35: .........................................................0.7(sd=0.7; min=0; max=4)

4 Aantal personen 36 t.e.m. 60: ..........................................................1.1(sd=1.1; min=0; max=2)

5 Aantal personen boven 60 jaar: ........................................................0.4(sd=0.5; min=0; max=3)

5. Wat is de leeftijd van het gezinshoofd (= hoofdverdiener)?

gemiddeld: 49jaar

6. Wat is het type van uw woning?

q 1 Appartement/studio :..............................................................................................10%

q 2 Huis kleiner dan 150m²...........................................................................................41%

q 3 Huis van 150m² of groter........................................................................................49%

7. Hoeveel betaalt u jaarlijks aan water- en energierekeningen?

1 Gasrekening........................................................................... 37.781 – sd =21.234 BEF per jaar

2 Stookolierekening ................................................................... 33.373 – sd= 12.977 BEF per jaar

3 Elektriciteitsrekening ............................................................... 30.032 – sd= 15.237 BEF per jaar

4 Waterrekening............................................................................5.474 –sd=  4.017 BEF per jaar

8. Wat is het maandelijkse nettogezinsinkomen (= totaal beschikbaar netto maandelijks inkomen van het gehele

gezin (huishouden), inclusief vervangingsinkomen, kindergeld, uitkeringen)?

qMinder dan 30.000 BEF of 30.000 BEF ..................................................................................5%

q 30.001 – 50.000 BEF ....................................................................................................12%

q 50.001 – 70.000 BEF ....................................................................................................26%

q 70.001 – 100.000 BE ....................................................................................................27%

q 100.001 – 150.000 B ....................................................................................................26%

q Meer dan 150.000 B .......................................................................................................4%
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Rationeel energiegebruik

De vragen die nu volgen, hebben betrekking op een aantal vormen van rationeel energiegebruik zoals
spaardouchekoppen en spaarlampen.

9. Hoeveel douchebeurten gebruikt uw huishouden gemiddeld per week?

(Enkel de douches in de woning genomen meetellen. Indien u bijvoorbeeld met twee personen elk iedere dag

een douche neemt, dan vult u 14 in)

12 (sd=7.6; min=0; max 54) ....................................................... douchebeurten per week

10. Op welke manier wordt uw huis verwarmd? Meerdere antwoorden mogelijk

q 1 Elektrisch..............................................................................................................10%

q 2 Op aardgas ...........................................................................................................47%

q 3 Op stookolie ..........................................................................................................43%

q 4 Andere manier, specificeer. .....................................................................................12%

q 5 Weet niet................................................................................................................0%

11. Welk soort toestel of installatie wordt voor de opwekking van warm water gebruikt?

q 1 Centrale verwarmingsketel ......................................................................................46%

q 2 Apart systeem, welk systeem? .................................................................................51%

q 1 Apart doorstroomsysteem, specificeer:..........................................................23%

q  1 Elektrisch............................................................................................13%

q  2 Gas...................................................................................................87%

q 2 Boiler, specificeer: .....................................................................................77%

q 1 Elektrisch............................................................................................64%

q 2 Gas....................................................................................................36%

q 3 Ander systeem, specificeer……. ..................................................................................3%

q 4  Weet niet...............................................................................................................0%

12. Hebt u in de laatste 5 jaar iets aan uw bad- of douche-installatie veranderd?

q 1 Ja è ga naar vraag 13 ...........................................................................................45%

q 2 Neen è ga naar vraag 16 .......................................................................................55%

q 3 Weet niet è ga naar vraag 16 ...................................................................................0%

13. Wat hebt u veranderd? U mag meerdere antwoorden aankruisen. Uitzuivering naar vraag 12

q 1 Volledig nieuwe douche of bad.................................................................................42%

q 2 Nieuwe warmwaterinstallatie ...................................................................................30%

q 3 Leidingen vervangen ..............................................................................................19%

q 4 Kranen vervangen ..................................................................................................48%

q 5 Douchekop vervangen ............................................................................................60%

q 6 Andere, specificeer ...................................................................................................7%

q 7 Weet niet................................................................................................................1%
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14. Indien u een spaardouchekop heeft geïnstalleerd, waarom hebt u dan gekozen voor een spaardouchekop? U

mag meerdere antwoorden aankruisen.

q 1 Minder waterverbruik è ga verder naar vraag 16 .......................................................57%

q 2 Minder energieverbruik (om warm water te maken) è ga verder naar vraag 16..............28%

q 3 Omdat de verkoper het aanraadde è ga verder naar vraag 16.......................................5%

q 4 Omdat de installateur het aanraadde è ga verder naar vraag 16....................................5%

q 5 Omdat de prijs goed was è ga verder naar vraag 16....................................................3%

q 6 Omdat ik er een premie voor kreeg è ga verder naar vraag 15 ......................................0%

q 7 Andere reden: specificeer…………………… è ga verder naar vraag 16...............................2%

q 8 Weet niet è ga verder naar vraag 16 .........................................................................4%

q 9 Geen spaardouchekop geïnstalleerd è ga verder naar vraag 16 ...................................28%

15. Zou u ook zonder de premie een spaardouchekop gekocht hebben?

q 1 Ja ........................................................................................................................86%

q 2 Neen....................................................................................................................14%

16. Hoeveel procent denkt u dat een spaardouchekop gemiddeld in waterverbruik bespaart in vergelijking met

een doorsnee douchekop?

23% (sd=13.8; min=2; max=80) ..........................................................% minder verbruik

17. We sommen een aantal overwegingen bij de aankoop van een douchekop op. Hoe belangrijk vindt u deze

overwegingen? (zet een kruisje in elke rij)

Element (1)
Zeer
belangrijk

(2)
Eerder
belangrijk

(3)
Eerder
onbelangrijk

(4)
Totaal
Onbelangrijk

(5) Weet
niet

1 . Prijs 37 44 15 1 3

2. Rentabiliteit 51 40 4 2 3

3. Uitzicht (past dit in mijn
badkamer?)

15 36 33 13 3

4. Waterverbruik 63 27 7 1 2

5. Bepaald merk 7 22 43 25 3

6. De mogelijkheden van de kop
(variabele straal, kracht,
spreiding)

35 46 13 3 3

7. Energieverbruik 57 30 8 2 3

8. Impact op het milieu 38 38 16 2 6

9. Andere, specificeer
 ………………………………………
…….………………………………………
…………………………….……
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18. Hebt u de laatste 5 jaren nog elektrische verlichtingen (of onderdelen daarvoor) aangekocht?

q 1 Ja è ga naar vraag 19 ...........................................................................................65%

q 2 Neen è ga naar vraag 20 .......................................................................................33%

q 3 Weet niet è ga naar vraag 20 ...................................................................................2%

19. Over welk type verlichting ging het? Gebruikt u voor deze verlichting spaarlampen? Omcirkel per type

verlichting het juiste antwoord

Type verlichting Gekocht? Indien gekocht: gebruikt u een
spaarlamp?

1. Nieuwe staanlampen of sfeerverlichting Neen-
37%

Ja à
63%

Ja – 39% Neen

2. Nieuwe algemene kamerverlichting Neen –
28%

Ja à
72%

Ja – 52 % Neen

3. Spots voor specifieke verlichting Neen –
37%

Ja à
64%

Ja – 23% Neen

4. Tuinverlichting Neen –
63%

Ja à
37%

Ja – 47% Neen

5. Nieuwe lampen ter  vervanging van kapotte
lampen

Neen –
9%

Ja à
91%

Ja – 60% Neen

6. Andere, specificeer………………………... Neen
83%

Ja à
17%

Ja Neen

7. Weet niet Ja

20. Hoeveel denkt u op jaarbasis te kunnen besparen door 1 gloeilamp in de woonkamer te vervangen door 1

spaarlamp die evenveel licht geeft?

qGeen besparing ................................................................................................................2%

q1 – 500 BEF ....................................................................................................................30%

q501 – 1000 BEF ..............................................................................................................10%

q1001 – 1500 BEF ...............................................................................................................3%

q1501 – 2000 BEF ...............................................................................................................0%

q2001 – 2500 BEF ...............................................................................................................1%

qMeer dan 2500 BEF ............................................................................................................0%

qWeet niet .......................................................................................................................53%

Indien een antwoord niet gelijk aan ‘weet niet’ gegeven werd was 65% van de respondenten juist.
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21. Wat zijn volgens u de belangrijkste nadelen van spaarlampen?

U mag meerdere antwoorden aankruisen.

q 1 Geven minder licht .................................................................................................19%

q 2 Passen niet in kleine armaturen................................................................................43%

q 3 Zijn lelijk...............................................................................................................34%

q 4 Warmen traag op...................................................................................................26%

q 5 Zijn te duur ...........................................................................................................51%

q 6 Geven ongezellig licht .............................................................................................17%

q 7 Andere, specificeer……….. ........................................................................................5%

q 8 Weet niet..............................................................................................................15%

22. Indien u spaarlampen gekocht heeft, heeft u dan gebruik gemaakt van een prijsvermindering? (uitzuivering op

v19)

q 1 Ja è ga naar vraag 23 ................................................................................. 26% (42%)

q 2 Neen è ga naar vraag 25 ............................................................................. 42% (58%)

q 3 Niet van toepassing, ik heb geen spaarlampen gekocht è ga naar vraag 25.........................

....................................................................................................................22%(0%)

q 4 Weet niet è ga naar vraag 25 ..........................................................................10%(0%)

23. Welk type was dit dan:

q 1 Waardebon/kotingsbon van de elektriciteitsmaatschappij .............................................10%

q 2 Vermindering door de gemeente toegekend.................................................................0%

q 3 Prijsvermindering door de fabrikant toegekend...........................................................69%

q 4 Andere, specificeer……………………………………………….. ...................................................9%

q 5 Weet niet..............................................................................................................12%

24. Zou u ook zonder de prijsvermindering een spaarlamp gekocht hebben?

q 1 Ja ........................................................................................................................69%

q 2 Neen....................................................................................................................31%

25. De energiezuinige apparaten geven soms aanleiding om minder zorgvuldig met energie of met de apparaten

om te gaan (spaarlampen laten branden  terwijl men voorheen de gloeilamp uitdeed, halve

(vaat)wasmachines draaien, langer douchen met een waterbesparende douchekop,…). Gaat u zelf minder

zorgvuldig met deze apparaten om?

q 1 Ja ........................................................................................................................10%

q 2 Neen....................................................................................................................89%
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Aankoop van een nieuw toestel

We stellen nu enkele vragen over de aankoop van nieuwe toestellen, met name koelkasten of diepvriezers en een

wasmachine of vaatwasmachine.

Om te antwoorden, plaatst u een kruisje in het vierkantje voor het antwoord van uw keuze.

26. Hebt u de laatste 5 jaren  één of meer van de volgende toestellen aangeschaft? Meerdere antwoorden zijn

mogelijk.  Gelieve verder te gaan naar elke vraag die met uw antwoord(en) overeenkom(t)(en).

q 1 Wasmachine/vaatwasmachine è ga naar deel A ........................................................34%

q 2 Koelkast of diepvriezer è ga naar deel B...................................................................27%

q 3 (Vaat)wasmachine en koelkast of diepvriezer è ga naar deel A en deel B ............................

...........................................................................................................................13%

q 4 Geen van deze toestellen gekocht è ga naar vraag 27................................................35%

27. Heeft u ooit informatie ontvangen met betrekking tot energiezuinige toestellen?  U kan informatie ontvangen

hebben via bijvoorbeeld een brochure van de elektriciteitsmaatschappij, via een verkoper in de winkel, of via

de installateur.

q 1 Ja è ga naar vraag 28 ...........................................................................................57%

q 2 Neen è ga naar vraag 29 .......................................................................................35%

q 3 Weet niet è ga naar vraag 29 ...................................................................................8%

28. Vond u de informatie die u kreeg voldoende duidelijk?

q 1 Ja ........................................................................................................................78%

q 2 Neen....................................................................................................................10%

q 3 Weet niet..............................................................................................................12%

29. Overweegt u in de nabije toekomst een energiezuinig toestel aan te schaffen?

q 1 Ja  è ga naar vraag 30 ..........................................................................................35%

q 2 Neen è einde van de vragenlijst, ga naar pagina 22...................................................38%

q 3 Weet niet  è einde van de vragenlijst, ga naar pagina 22............................................27%

30. Welk energiezuinig toestel zou u aanschaffen? vul in

koelkast (42%) (vaat)wasmachine (42%) andere (16%)
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Deel A Aankoop van een wasmachine of vaatwasmachine

De vragen die hieronder volgen, hebben betrekking op de aanschaf van een wasmachine of vaatwasmachine.

De frequentie staan in volgende volgorde:
kruisfreq v * controle groep – kruisfreq v * doelgroep – freq v
De tabellen staan in volgende volgorde:

freq
kruisfreq v * controle groep
kruisfreq v * doelgroep

A1. Welke van de twee toestellen heeft u als laatste aangekocht?

q 1 Wasmachine............................................................................................ 67 – 49 - 54%

q 2 Vaatwasmachine ...................................................................................... 33 – 51 - 46%

A2. In welk jaar hebt u dit toestel gekocht?

In…………..(jaartal)

A3. Wat is/was de reden om een nieuwe (vaat)wasmachine aan te kopen?

q 1 Vervanging van een oude of defecte (vaat)wasmachine ................................ 73 – 65 - 67%

q 2 Aankoop van een eerste (vaat)wasmachine................................................... 27 – 34- 32%

q 3 Aankoop van een bijkomende (vaat)wasmachine ................................................. 0- 1 - 1%

A4. Hebt u een energiezuinige (vaat)wasmachine gekocht?

q 1 Ja è Was dit toestel voorzien van een label? .............................................. 68 – 95 - 89%

q 1 Ja, welk label droeg dit toestel?........................................................ 59 – 85 - 80%

q A ............................................................................................ 89 – 93 - 91%

q B.................................................................................................14 – 2 - 4%

q C ................................................................................................. 5 – 0 - 1%

q D tot G ......................................................................................... 0 – 5 - 4%

q 2 Neen ................................................................................................14 – 0 - 2%

q 3 Weet niet ........................................................................................ 19 – 4 - 18%

q 2 Neen è ga naar vraag A6 .............................................................................14 – 0 - 3%

q 3 Weet niet è ga naar vraag A6.......................................................................19 – 4 - 8%

A5. Hebt u een premie ontvangen voor de aankoop van een energiezuinige (vaat)wasmachine?

q 1 Ja .......................................................................................................... 27 – 85 - 72%

q 2 Neen...................................................................................................... 70 – 10 - 22%

q 3 Weet niet .................................................................................................... 3 – 4 - 6%
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A6. Hoe belangrijk vindt u volgende overwegingen bij de aankoop van een (vaat)wasmachine? Vindt u die: zeer

belangrijk, eerder belangrijk, eerder onbelangrijk, totaal onbelangrijk, of weet u het niet?

Plaats per rij een kruisje bij het antwoord van uw keuze. (alle respondenten)

Element (1)
Zeer
belangrijk

(2)
Eerder
belangrijk

(3)
Eerder
onbelangrijk

(4)
Totaal
onbelangrijk

(5)
Weet
niet

1. Prijs 49 39 11 1 0

2. Rentabiliteit 62 35 2 0 1

3. Energieverbruik 73 25 2 0 0

4. Waterverbruik 69 28 3 0 0

5. Uitzicht 5 21 55 18 0

6. Merknaam/
merkbekendheid

17 41 31 11 0

7. Binnenafwerking 24 34 25 16 1

8. Mogelijkheden
om in te bouwen

19 22 26 32 1

9. Extra
functiemodaliteiten
(grotere trommel,
centrifugesnelheid,...)

34 38 21 6 1

10. Andere,
specificeer
………………………

Controle groep

Element (1)    Zeer
belangrijk

(2)
Eerder
belangrijk

(3)       Eerder
onbelangrijk

(4)
Totaal
onbelangrijk

(5)
Weet
niet

1. Prijs 58 36 7 0 0

2. Rentabiliteit 64 36 0 0 0

3. Energieverbruik 61 39 0 0 0

4. Waterverbruik 58 38 4 0 0

5. Uitzicht 5 33 43 19 0

6. Merknaam/
merkbekendheid

16 30 35 19 0

7. Binnenafwerking 19 31 33 17 0

8. Mogelijkheden
om in te bouwen

14 40 12 35 0

9. Extra
functiemodaliteiten
(grotere trommel,
centrifugesnelheid,...)

33 38 18 10 3

10. Andere,
specificeer
………………………
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Doelgroep

Element (1)
Zeer
belangrijk

(2)
Eerder
belangrijk

(3)
Eerder
onbelangrijk

(4)
Totaal
onbelangrijk

(5)
Weet
niet

1. Prijs 46 40 13 1 0

2. Rentabiliteit 62 35 3 0 1

3. Energieverbruik 77 20 3 0 0

4. Waterverbruik 73 24 3 0 0

5. Uitzicht 5 17 60 18 0

6. Merknaam/
merkbekendheid

18 45 30 8 0

7. Binnenafwerking 26 36 21 15 0

8. Mogelijkheden
om in te bouwen

21 15 31 31 2

9. Extra
functiemodaliteiten
(grotere trommel,
centrifugesnelheid,...)

35 38 22 5 1

10. Andere,
specificeer
………………………

A7. Wat was de belangrijkste overweging bij de aankoop van de (vaat)wasmachine? Slechts 1 antwoord

mogelijk.

q 1 Een speciale korting/actie................................................................................ 4 – 5- 5%

q 2 Premie......................................................................................................... 0 – 3 - 2%

q 3 Aanbeveling van de verkoper ..................................................................... 23 – 23 - 23%

q 4 De rentabiliteit ......................................................................................... 17 – 11 - 13%

q 5 Het energieverbruik.................................................................................. 19 – 22 - 21%

q 6 Het waterverbruik ......................................................................................... 9 – 8 - 8%

q 7 Uitzicht ........................................................................................................  0 - 0 - 0%

q 8 De merknaam..............................................................................................11 – 8 - 9%

q 9 Binnenafwerking ............................................................................................ 0 – 1 -1%

q 10 Mogelijkheid om in te bouwen......................................................................... 4 – 2 - 2%

q 11 Extra functiemodaliteiten................................................................................ 0 – 0 - 0%

q 12 Andere, specificeer ................................................................................... 13 – 17 - 16%
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A8. Werd u vóór de aankoop van het toestel geïnformeerd over de energieaspecten van het toestel, zoals over

het verbruik en over de milieueffecten?

q 1 Ja è ga naar vraag A9 ............................................................................. 45 – 67 - 61%

q 2 Neen è ga naar vraag A11 ....................................................................... 45 – 30 - 34%

q 3 Weet niet è ga naar vraag A11 ....................................................................10 – 3 - 5%

A9. Hoe werd u geïnformeerd?

U mag meerdere antwoorden aankruisen.  Indien u meer antwoorden aankruist, beantwoord dan alle vragen

waarnaar de verschillende antwoordcategorieën verwijzen.

q 1 Via een brochure van de elektriciteitsmaatschappij die u was toegestuurd è ga naar vraag A10

............................................................................................................. 24 – 41 - 38%

q 2 Zelf contact opgenomen met de elektriciteitsmaatschappij voor meer informatie è ga naar vraag

A10............................................................................................................. 0 – 4 - 3%

q 3 Via gespecialiseerde literatuur è ga naar vraag A11 ....................................... 8 – 11 - 11%

q 4 Door andere informatie specifiek voor verbruikers/consumenten (bv.: Test Aankoop) è ga naar

vraag A11 ............................................................................................... 25 – 14 - 16%

q 5 Via het gemeentelijk infoblad è ga naar vraag A11 ........................................... 4 – 6 - 5%

q 6 Via vrienden/kennissen è ga naar vraag A11 .............................................. 17 – 16 - 16%

q 7 Andere, specificeer ......................................................................... è ga naar vraag A11

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................  33 – 38 - 37%

q 8 Weet niet è ga naar vraag A11 ...................................................................... 0 – 1 - 1%

A10. We sommen een aantal mogelijke onderwerpen op die daarbij aan bod kwamen. Heeft u hierover informatie

ontvangen? Indien ja, was deze informatie duidelijk? Zet een kruisje bij elk onderwerp.

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van (vaat)wasmachines met
verschillende labels (A, B, …, G)

100% 96%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

73% 96%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

55% 95%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

78% 100%

5. De technische aspecten van energiezuinige toestellen 59% 91%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

84% 97%
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Controle groep

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van (vaat)wasmachines met
verschillende labels (A, B, …, G)

100 96%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

80 96%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

44 95%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

67 100%

5. De technische aspecten van energiezuinige toestellen 50 91%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

56 97%

Doelgroep

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van (vaat)wasmachines met
verschillende labels (A, B, …, G)

100 96%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

71 96%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

59 95%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

81 100%

5. De technische aspecten van energiezuinige toestellen 61 91%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

91 97%

A11. Hebt u tijdens de aankoop in de winkel informatie gekregen over het energieverbruik?

q 1 Ja, nadat ik zelf uitleg heb gevraagd è ga naar vraag A12 ............................. 11 – 16 -15%

q 2 Ja, ik heb spontaan uitleg gekregen è ga naar vraag A12 ............................. 51 – 70 - 65%

q 3 Neen è ga naar vraag A14 ......................................................................... 28 – 7 - 13%

q 4 Weet niet meer è ga naar vraag A14 .............................................................11 – 6 - 7%
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A12. We sommen opnieuw een aantal mogelijke onderwerpen op die daarbij aan bod kwamen. Heeft u hierover

informatie ontvangen? Indien ja, was deze informatie duidelijk? Zet een kruisje bij elk onderwerp.

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van (vaat)wasmachines met
verschillende labels (A, B, …, G)

89% 98%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

82% 96%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

51% 96%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

62% 98%

5. De technische aspecten van deze toestellen 76% 97%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

82% 93%

Controle groep

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van (vaat)wasmachines met
verschillende labels (A, B, …, G)

81 98%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

67 96%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

50 96%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

59 98%

5. De technische aspecten van deze toestellen 83 97%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

39 93%
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Doelgroep

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van (vaat)wasmachines met
verschillende labels (A, B, …, G)

91 98%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

87 96%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

51 96%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

63 98%

5. De technische aspecten van deze toestellen 74 97%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

93 93%

A13. Heeft de informatie die u ontvangen heeft, uw beslissing over het al dan niet aankopen van een

energiezuinig toestel beïnvloed?

q 1 Zeker wel..............................................................................................................27%

q 2 Waarschijnlijk wel ..................................................................................................47%

q 3 Waarschijnlijk niet .................................................................................................10%

q 4 Zeker niet .............................................................................................................13%

q 5 Weet niet................................................................................................................3%

A14. Hoeveel denkt u op jaarbasis te besparen met een energiezuinige (vaat)wasmachine?

q  Geen besparing............................................................................................ 0 – 1 - 1%

q  1 – 250 BEF ................................................................................................ 2 – 0 - 1%

q  251 – 750 BEF ............................................................................................. 6 – 8 - 8%

q  751 – 1 250 BEF ..................................................................................... 17 – 13 - 14%

q  1 251 – 1 750 BEF................................................................................... 10 – 11 - 10%

q  1 751 – 2 500 BEF........................................................................................ 4 – 6 - 6%

q  Meer dan 2 500 BEF .................................................................................... 8 – 8 - 8%

q  Weet niet............................................................................................... 52 – 53 - 53%

A15. Denkt u dat de meest energiezuinige (vaat)wasmachines bij aankoop meer kosten dan de gemiddelde

(vaat)wasmachines?

q 1 Ja, hoeveel denkt u dat de meerkost bedraagt? ........................................... 61 – 66 - 64%

q 1% - 5 % .......................................................................................10 – 6 - 7%

q 6% - 10 % ................................................................................. 30 – 47 - 42%

q 11 % -  20%............................................................................... 43 – 35 - 38%

q 21 % - 35%.................................................................................. 13 – 9 - 10%

q Meer dan 35% ................................................................................. 0 – 0 - 0%

q 2 Neen..........................................................................................................12 – 3 - 9%

q 3 Weet het niet .......................................................................................... 27 – 25 - 26%
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A16. Hoelang duurt het volgens u vooraleer u deze eventuele meerprijs voor een energiezuinige

(vaat)wasmachine kan terugverdienen ?

q Minder dan een jaar ...................................................................................... 6 – 4 - 5%

q Tussen 1 en 3 jaar ................................................................................... 31 – 37 - 28%

q Tussen 3 en 4 jaar .......................................................................................10 – 9 - 9%

q 5 tot 10 jaar .............................................................................................. 4 – 14 - 11%

q Meer dan 10 jaar .......................................................................................... 2 – 0 - 1%

q Ik kan die meerprijs nooit terugverdienen......................................................... 0 – 2 - 1%

q Weet het niet .......................................................................................... 46 – 41 - 42%

A17. Hoeveel wasbeurten doet u gemiddeld per week?  We maken een onderscheid tussen wasbeurten met de

wasmachine en met de vaatwasmachine.

Aantal wasbeurten per week met de wasmachine:..... 6,1 (sd 4) CG:5,2 (sd 2,9)
Aantal wasbeurten per week met de vaatwasmachine:5,1 (sd 2,2) CG: 4,2 (sd 2,1)

Ga verder naar deel B indien u de laatste vijf jaar een koelkast of diepvriezer heeft gekocht. Anders
gaat u verder naar pagina 22
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Deel B Aankoop van een koelkast of diepvriezer

De vragen die hieronder volgen, hebben betrekking op de aanschaf van een koelkast of diepvriezer.

De frequentie staan in volgende volgorde:
kruisfreq v * controle groep – kruisfreq v * doelgroep – freq v
De tabellen staan in volgende volgorde:

freq
kruisfreq v * controle groep
kruisfreq v * doelgroep

B1. Welke van de twee toestellen  heeft u als laatste aangekocht?

q 1 Koelkast.................................................................................................. 60 – 48 - 52%

q 2 Diepvriezer.............................................................................................. 40 – 52 - 48%

B2. In welk jaar heeft u dit toestel aangekocht?

In: …………….(jaartal)

B3. Wat is/was de reden om een nieuwe koelkast/diepvriezer aan te kopen?

q 1 Vervanging van een oude of defecte koelkast/diepvriezer............................... 76 – 76 - 76%

q 2 Aankoop van een eerste koelkast/diepvriezer ............................................... 19 – 15 - 16%

q 3 Aankoop van een bijkomende koelkast/diepvriezer............................................. 5 – 9 - 7%

B4. Hebt u een energiezuinige koelkast/diepvriezer gekocht?

q 1 Ja è Was dit toestel voorzien van een label? .............................................. 71 – 88 - 84%

q 1 Ja, welk label droeg dit toestel? ..................................................... 73 – 89 - 86%

q A ......................................................................................... 73 – 96 - 93%

q B ..............................................................................................17 – 1 - 5%

q C ............................................................................................... 4 – 0 - 1%

q D tot G ....................................................................................... 0 – 1 - 1%

q 2 Neen............................................................................................... 5 – 2 - 3%

q 3 Weet niet ..................................................................................... 23 – 9 - 11%

q 2 Neen è ga naar vraag B6 .............................................................................13 – 1 - 4%

q 3 Weet niet è ga naar vraag B6 .................................................................. 16 – 10 - 12%

B5. Hebt u een premie ontvangen voor de aankoop van een energiezuinige koelkast/diepvriezer?

q 1 Ja .......................................................................................................... 29 – 76 - 64%

q 2 Neen...................................................................................................... 60 – 20 - 30%

q 3 Weet niet....................................................................................................11 – 4 - 6%
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B6. Hoe belangrijk vindt u volgende overwegingen bij de aankoop van een koelkast/diepvriezer? Vindt u die : zeer

belangrijk, eerder belangrijk, eerder onbelangrijk, totaal onbelangrijk, of weet u het niet?

Plaats per rij een kruisje bij het antwoord van uw keuze.

Element (1)
Zeer

belangrijk

(2)
Eerder

belangrijk

(3)
Eerder

onbelangrijk

(4)
Totaal

onbelangrijk

(5)
Weet niet

1. Prijs 43 45 10 1 1
2. Rentabiliteit 57 38 2 1 2

3. Energieverbruik 72 24 3 1 0

4. Uitzicht 9 32 44 15 0

5. Merknaam/
merkbekendheid

10 39 35 16 0

6. Binnenafwerking 26 54 14 6 0

7. Mogelijkheden om in te
bouwen

23 16 26 33 2

8. Andere, specificeer
……………………………

Controle groep

Element (1)
Zeer

belangrijk

(2)
Eerder

belangrijk

(3)
Eerder

onbelangrijk

(4)
Totaal

onbelangrijk

(5)
Weet niet

1. Prijs 53 44 0 3 0
2. Rentabiliteit 58 33 3 3 3

3. Energieverbruik 67 22 8 3 0

4. Uitzicht 12 32 38 18 0

5. Merknaam/
merkbekendheid

9 29 31 31 0

6. Binnenafwerking 20 54 11 14 0

7. Mogelijkheden om in te
bouwen

24 21 26 29 0

8. Andere, specificeer
………………………………
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Doelgroep

Element (1)
Zeer

belangrijk

(2)
Eerder

belangrijk

(3)
Eerder

onbelangrijk

(4)
Totaal

onbelangrijk

(5)
Weet niet

1. Prijs 39 46 14 1 1
2. Rentabiliteit 57 40 1 0 0

3. Energieverbruik 75 24 1 0 0

4. Uitzicht 8 321 46 14 0

5. Merknaam/
merkbekendheid

11 43 36 10 0

6. Binnenafwerking 28 54 14 3 0

7. Mogelijkheden om in te
bouwen

22 13 26 35 4

8. Andere, specificeer
………………………

B7. Wat was de belangrijkste overweging bij de aankoop van de koelkast/diepvriezer? Slechts 1 antwoord mogelijk.

q 1 Een speciale korting/actie..............................................................................13 – 6 - 8%

q 2 Premie.......................................................................................................... 0 – 5 -3%

q 3 Aanbeveling van de verkoper ..................................................................... 18 – 16 - 17%

q 4 De rentabiliteit ........................................................................................... 23 – 9 - 13%

q 5 Het energieverbruik.................................................................................. 26 – 40 - 36%

q 6 Uitzicht ........................................................................................................ 0 – 1 - 1%

q 7 De merknaam............................................................................................... 3 – 4 - 3%

q 8 Binnenafwerking ........................................................................................... 0 – 0 - 0%

q 9 Mogelijkheid om in te bouwen...................................................................... 8 – 11 - 10%

q 10 Andere, specificeer ................................................................................... 11 – 10 - 10%

B8. Werd u vóór de aankoop van het toestel geïnformeerd over de energieaspecten van het toestel, zoals over het

verbruik en over de milieueffecten?

q 1 Ja è ga naar vraag B9 ............................................................................. 52 – 68 - 63%

q 2 Neen è ga naar vraag B11 ...................................................................... 44 – 28 - 32%

q 3 Weet niet è ga naar vraag B11 ..................................................................... 5 – 4 - 4%
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B9. Hoe werd u geïnformeerd?

U mag meerdere antwoorden aankruisen.  Indien u meer antwoorden aankruist, beantwoord dan alle vragen

waarnaar de verschillende antwoordcategorieën verwijzen.

q 1 Via een brochure van de elektriciteitsmaatschappij die u was toegestuurd è ga naar vraag B10

............................................................................................................. 43 – 39 - 40%

q 2 Zelf contact opgenomen met de elektriciteitsmaatschappij voor meer informatie è ga naar vraag

B10............................................................................................................. 0 – 4 - 3%

q 3 Via gespecialiseerde literatuur è ga naar vraag B11 .........................................10 – 8 - 9%

q 4 Door andere informatie specifiek voor verbruikers/consumenten (bv.: Test Aankoop) è ga naar

vraag B11 ............................................................................................... 14 – 20 - 18%

q 5 Via het gemeentelijk infoblad è ga naar vraag B11 ........................................... 5 – 8 - 8%

q 6 Via vrienden/kennissen è ga naar vraag B11............................................... 10 – 18 - 16%

q 7 Andere, specificeer……………………………… è ga naar vraag B11

............................................................................................................. 24 – 20 - 21%

q 8 Weet niet è ga naar vraag B11 ...................................................................... 0 – 6 - 4%

B10. We sommen een aantal mogelijke onderwerpen op die daarbij aan bod kwamen. Heeft u hierover informatie

ontvangen? Indien ja, was deze informatie duidelijk? Zet een kruisje bij elk onderwerp.

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van koelkasten/diepvriezers met
verschillende labels (A, B, …, G)

98% 100%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

61% 100%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

46% 88%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

83% 97%

5. De technische aspecten van energiezuinige toestellen 50% 79%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

85% 94%
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Controle groep

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van koelkasten/diepvriezers met
verschillende labels (A, B, …, G)

100 100%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

82 100%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

45 88%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

82 97%

5. De technische aspecten van energiezuinige toestellen 78 79%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

64 94%

Doelgroep

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van koelkasten/diepvriezers met
verschillende labels (A, B, …, G)

97 100%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

52 100%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

46 88%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

83 97%

5. De technische aspecten van energiezuinige toestellen 32 79%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

93 94%

B11. Hebt u tijdens de aankoop in de winkel informatie gekregen over het energieverbruik?

q 1 Ja, nadat ik zelf uitleg heb gevraagd è ga naar vraag B12 ............................ 13 – 22 - 19%

q 2 Ja, ik heb spontaan uitleg gekregen è ga naar vraag B12 ............................. 31 – 52 - 46%

q 3 Neen è ga naar vraag B14 ....................................................................... 49 – 18 - 26%

q 4 Weet niet meer è ga naar vraag B14 .............................................................. 8 – 9 - 8%
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B12. We sommen opnieuw een aantal mogelijke onderwerpen op die daarbij aan bod kwamen. Heeft u hierover

informatie ontvangen? Indien ja, was deze informatie duidelijk? Zet een kruisje bij elk onderwerp.

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van koelkasten/diepvriezers met
verschillende labels (A, B, …, G)

92% 98%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

75% 100%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

45% 91%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

54% 93%

5. De technische aspecten van deze toestellen 54% 88%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

75% 98%

Controle groep

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van koelkasten/diepvriezers met
verschillende labels (A, B, …, G)

89 98%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

69 100%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

25 91%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

50 93%

5. De technische aspecten van deze toestellen 53 88%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

36 98%
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Doelgroep

Onderwerp Info? Indien ja, was de info
duidelijk?

Neen Ja à Ja Neen

1. Energieverbruik van koelkasten/diepvriezers met
verschillende labels (A, B, …, G)

93 98%

2. Verschillen in aankoopprijs tussen klassieke toestellen
en energiezuinige toestellen

76 100%

3. De termijn waarop u eventueel het verschil in prijs
kan terugverdienen

49 91%

4. De voordelen voor het milieu van energiezuinige
toestellen

45 93%

5. De technische aspecten van deze toestellen 54 88%

6. Eventuele premies die u kan ontvangen voor de
aankoop van een energiezuiniger toestel

82 98%

B13. Heeft de informatie die u ontvangen heeft, uw beslissing over het al dan niet aankopen van een energiezuinig

toestel beïnvloed?

q 1 Zeker wel..............................................................................................................41%

q 2 Waarschijnlijk wel .................................................................................................32%

q 3 Waarschijnlijk niet....................................................................................................9%

q 4 Zeker niet .............................................................................................................14%

q 5 Weet niet................................................................................................................5%

B14. Hoeveel denkt u op jaarbasis te besparen met een energiezuinige koelkast/diepvriezer in vergelijking met een

gewone koelkast/diepvriezer?

q Geen besparing ............................................................................................... 0 – 0 - 0%

q 1 – 250 BEF .................................................................................................... 2 – 2 - 2%

q 251 – 750 BEF ............................................................................................. 12 – 9 - 10%

q 751 – 1 250 BEF......................................................................................... 20 – 13 - 15%

q 1 251 – 1 750 BEF ........................................................................................... 2 – 8 - 6%

q 1 751 – 2 500 BEF ........................................................................................... 2 – 5 - 4%

q Meer dan 2 500 BEF ........................................................................................ 7 – 9 - 8%

q Weet niet .................................................................................................. 55 – 55 - 55%
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B15. Denkt u dat de meest energiezuinige koelkasten/diepvriezers bij aankoop meer kosten dan de gemiddelde

koelkasten/diepvriezers?

q 1 Ja, hoeveel denkt u dat de meerkost bedraagt? ........................................... 52 – 77 - 72%

q 1% - 5 % .......................................................................................... 4 – 11 - 10%

q 6% - 10 % ...................................................................................... 38 – 37 - 37%

q 11 % -  20%.................................................................................... 46 – 35 - 37%

q 21 % - 35%....................................................................................... 8 – 14 - 12%

q Meer dan 35% ...................................................................................... 4 – 1 - 3%

q 2 Neen..........................................................................................................10 – 5 - 6%

q 3 Weet niet................................................................................................ 38 – 18 - 22%

B16. Hoelang duurt het volgens u vooraleer u deze eventuele meerprijs voor een energiezuinige koelkast/diepvriezer

kan terugverdienen ?

q Minder dan een jaar ...................................................................................... 0 – 2 - 1%

q Tussen 1 en 3 jaar ................................................................................... 30 – 32 - 31%

q Tussen 3 en 4 jaar ..................................................................................... 8 – 20 - 17%

q 5 tot 10 jaar ................................................................................................8 – 10 - 9%

q Meer dan 10 jaar .......................................................................................... 0 – 1 - 1%

q Ik kan die meerprijs nooit terugverdienen......................................................... 0 – 0 - 0%

q Weet het niet ............................................................................................85- 35 - 41%

31. Doelgroep meeneemeffect

q Zeker wel..............................................................................................................59%

q Waarschijnlijk wel ..................................................................................................31%

q Waarschijnlijk wel ....................................................................................................6%

q Zeker niet ...............................................................................................................1%

q Weet het niet ..........................................................................................................4%

32. Doelgroep: toestel ook zonder informatie gekocht?

q Zeker wel..............................................................................................................54%

q Waarschijnlijk wel ..................................................................................................36%

q Waarschijnlijk wel ....................................................................................................7%

q Zeker niet ...............................................................................................................0%

q Weet het niet ..........................................................................................................3%
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Annex E: Resultaten kwantitatieve verwerking enquête

Respons

De gemiddelde respons op de enquête is 34%. Opvallend is dat respectievelijk 95% ( doelgroep
wasmachines) en 88% (doelgroep koelkasten en diepvriezers) aangeven een energiezuinig toestel te
hebben gekocht, terwijl dit in feite 100% zou moeten zijn. Dit kan te maken hebben met het feit dat
men niet weet dat het om een energiezuinig toestel ging (onbewuste aankoop), dat men het vergeten
heeft, of door vervuiling van de gegevens die aangeleverd zijn door intercommunales, maar dit laatste
lijkt onwaarschijnlijk.

Doelgroep
wasmachines

Doelgroep
koelkasten en
diepvriezers

Controlegroep Totaal

Aantal enquêtes
verstuurd

350 (336 besteld) 350 (336 besteld) 300 (289 besteld) 1000 (961
besteld)

Aantal terug
(respons)

126 (38%) 105 (31%) 94 (33%) 325 (34%)

Toestel gekocht? Ja 95 %, nee 0% Ja 88%, nee 1% 74 (61%, n=89)

Energiezuinig
toestel

Ja 95 %, nee 0% Ja 88%, nee 1% Ja 70%, nee 13%

Met premie? Ja 85%, nee 10% Ja 76%, nee 20% Ja 28%, nee 65%

Spaardouchekop
gekocht?

Ja 13%, nee 87% Ja 9%, nee 91% Ja 15%, nee 85% Ja 13%, nee 87%

Spaarlampen
gekocht indien
laatste 5 jaren
verandering
verlichting

Ja 44%, nee 56% Ja 42%, nee 58% Ja 38%, nee 62% Ja 42%, nee 58%

Met premie,
indien spaarlamp
gekocht

Ja 41%, nee 50% Ja 24%, nee 69% Ja 44%, nee 53% Ja 36%, nee 57%

Percentage
premies

18% 10% 17% 15%

Gedrag Totaal (%) Doelgroep (%) Controle groep (%)

Energiezuinig toestel gekocht 78 92 56

Energieverslindend toestel gekocht 22 8 44

Er zijn dus opvallend veel respondenten van de controlegroep die aangeven een energiezuinig toestel
te hebben gekocht 56%.

Vraag 22

Gebruik gemaakt van een premie indien een spaarlamp gekocht

n=266 Totale populatie Doelgroep Controlegroep

Ja 26 24 29

Neen 42 44 39

Niet van toepassing 22 22 22

Weet niet 10 10 10



Onderzoek naar de energiebesparingseffecten van de REG-acties van de elektriciteitsdistributiesector in Vlaanderen
Manon Kerssemeeckers, Roel De Coninck, Joos Gysen, Hans Bruyninckx, Geert Palmers
3E – HIVA-K.U. Leuven - 27/06/02 P 131 / 198

Vraag A5

Premie ontvangen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine

n=156 Totale populatie wasmachine Controlegroep

Ja 72 85 27

Neen 22 10 70

Weet niet 6 4 3

Vraag B5

Premie ontvangen voor de aankoop van een energiezuinige koelkast

n=138 Totale populatie koelkast Controlegroep

Ja 64 76 29

Neen 30 20 60

Weet niet 6 4 11

Algemene uitkomsten (onder andere. i.v.m. vaststellen referentie)

Respondenten uit doelgroep en controlegroep hebben gemiddeld dezelfde leeftijd (51 tov 49).
Respondenten uit de controlegroep wonen in kleinere huizen en hebben een iets kleiner huishouden
(2,6 tov 3,2).

Respondenten uit de doelgroep hebben gemiddeld een hogere gasrekening (terwijl ze gas minder als
verwarmingsbrandstof gebruiken) en hebben gemiddeld een iets hoger inkomen.

Leeftijdsverdeling (%)

n=325 totaal % doel % controle %

A <36 17 18 15

B 36=  leeftijd <46 28 30 24

C 46=  leeftijd <61 32 32 32

D 61=  leeftijd 23 20 29

Inkomensverdeling (%)

n=325 totaal % doel % controle %

A =50.000 17 14 28

B 50.000   < inkomen = 70.000 26 27 26

C 70.000   < inkomen = 100.000 27 27 26

D 100.000 < inkomen = 150.000 26 28 22

E 150.000 < inkomen 4 4 3

Verdeling van het douchegedrag per kop (aantal douches per week per lid van het
gezin/huishouden =dpk) (%)

n=325 totaal % doel % controle %

A <2 24 27 15

B 2= dpk < 4 31 27 43

C 4= dpk < 6 24 23 24

D 6= dpk 22 23 18
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Type woning

n=316 totaal % doel % controle %

Appartement of studio 10 9 11

Huis <150 m2 41 36 52

Huis =150m2 49 55 36

Geslacht (%)

n=321 (sd=5,3) totaal % doel % controle %

Man 58 57 59

Vrouw 42 42 41

Gemiddeld aantal personen in een huishouden

n=325 totaal doel controle

Gemiddeld aantal personen in een
huishouden

3 3,2 2,6

Verdeling huishouden naar leeftijd (gemiddeld aantal personen) (n=325)

totaal doel control
e

Aantal personen
onder de 12 jaar

0.4 (sd=0,9; min=0;
max=5)

0,5 (sd=0,9; min=0;
max=5)

0,3 (sd=0,8; min=0;
max=4)

Aantal personen
13 t.e.m. 18

0.3 (sd=0,3; min=0;
max=4)

0,3 (sd=0,7; min=0;
max=4)

0,2 (sd=0,6; min=0;
max=2)

Aantal personen
19 t.e.m. 35

0.7 (sd=0,7; min=0;
max=4)

0,7 (sd=0,9; min=0;
max=4)

0,6 (sd=0,8; min=0;
max=2)

Aantal personen
36 t.e.m. 60

1.1 (sd=1,1; min=0;
max=2)

1,2 (sd=0,9; min=0;
max=2)

0,9 (sd=0,9; min=0;
max=2)

Aantal personen
boven 60 jaar

0.4 (sd=0,5; min=0;
max=3)

0,4 (sd=0,8; min=0;
max=3)

0,5 (sd=0,8; min=0;
max=2)

Energierekeningen in BEF/jaar

n=253 totaal sd

Gasrekening (n=134) 37.781 21.234

Stookolierekening (n=108) 33.373 12.977

Elektriciteitsrekening (n=253) 30.032 5.237

Waterrekening (n=242) 5.474 4.017

Verdeling elektriciteitsrekeningen (n=253)

Gasrekening (gr) totaal % doel % controle %

A <23.000 23 16 39

B 23.000= gr < 33.000 19 19 20

C 33.000= gr < 43.000 22 22 20

D 43.000= gr < 60.000 17 19 14

E 60.000= gr 19 24 7

Stookolierekening (sr) totaal % doel % controle %

A <21.000 16 14 21

B 21.000= sr < 29.000 20 16 32

C 29.000= sr < 37.000 24 28 14
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D 37.000= sr < 45.000 25 26 21

E 45.000= sr 16 10 11

Elektriciteitsrekening (er) totaal % doel % controle %

A <15.000 12 9 20

B 15.000= er < 25.000 26 24 30

C 25.000= sr < 35.000 31 33 27

D 35.000= sr < 45.000 17 17 16

E 45.000= sr 14 17 6

Waterrekening (wr) totaal % doel % controle %

A <2.500 17 15 21

B 2.500 = wr < 4.500 29 28 32

C 4.500 = wr < 6.500 26 27 24

D 6.500 = wr < 8.500 15 15 14

E 8.500 = wr 13 15 10

Manier van verwarmen (meerdere antwoorden waren mogelijk)

Wijze van verwarmen (n=318) totaal % doel % controle %

Elektrisch 10 7 16

Op aardgas 47 46 51

Op stookolie 43 46 37

Op een andere manier (hoofdzakelijk hout) 12 13 10

Verband tussen verwarming en type huis (totale populatie)

Wijze van verwarmen (n=318) appartement/
studio

huis <150m2 huis=150m2

Elektrisch 17 2 5

Op aardgas 69 43 37

Op stookolie 14 44 43

Op een andere manier (hoofdzakelijk hout) 0 11 14

Totaal 100 100 100

Warm water installatie (n=289)

Warmwaterinstallatie totaal % doel % controle %

Centrale verwarmingsketel 46 46 48

Apart systeem 51 51 51

Apart doorstroomsysteem 23 26 14

Elektrisch 13 9 23

Gas 87 91 77

Boiler 77 74 86

Elektrisch 64 62 66

Gas 36 38 34
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Ander systeem 3 4 2

Aantal wasbeurten per week

Toestel Doelgroep Controle groep

Wasmachine 6,1 (sd=4) 5,2 (sd=2,9)

Vaatwasmachine 5,1 (sd=2,2) 4,2 (sd=4,2)

Beweegredenen voor aankoop

Beweegreden tot de aanschaf van een spaardouchekop

n=118 totaal % doel % controle %

Minder waterverbruik 57 56 58

Minder energieverbruik 28 29 25

Aanraden verkoper 5 7 0

Aanraden installateur 5 6 3

Omdat de prijs goed was 3 5 0

Premie 0 0 0

Andere reden 4 1 3

Beoordeling bij de aankoop van de belangrijkheid van bepaalde kenmerken van een
douchekop.

Element Groep Zeer
belangrijk

(%)

Eerder
belangrijk

(%)

Eerder
onbelangrijk

(%)

Totaal
Onbelangrijk

(%)

Weet
niet
(%)

Prijs doel 38 44 14 2 3

controle 33 46 17 0 4

Rentabiliteit doel 55 37 3 2 3

controle 43 46 5 1 4

Uitzicht doel 18 37 33 7 3

controle 7 32 32 27 3

Waterverbruik doel 66 25 6 1 2

controle 57 30 9 1 3

Bepaald merk doel 7 24 50 16 3

controle 7 19 26 46 3

De mogelijkheden
van de kop

doel 39 45 11 2 3

controle 25 50 17 4 4

Energieverbruik doel 58 29 7 2 3

controle 53 33 9 1 4

Impact op het
milieu

doel 37 39 16 3 5

controle 38 38 15 1 8
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Belangrijkste nadelen van spaarlampen zoals ze door de respondenten gezien worden
(hier waren meerdere antwoorden mogelijk

Totaal (%) Doelgroep (%) Controle groep (%)

Geven minder licht 19 19 20

Passen niet in kleinere armaturen 43 41 48

Lelijk 34 34 34

Warmen traag op 26 25 27

Te duur 51 50 53

Ongezellig licht 17 18 15

Andere 5 4 5

Beoordeling bij de aankoop van de belangrijkheid van bepaalde kenmerken van een
(vaat)wasmachine.

Element Groep Zeer
belangrijk

Eerder
belangrijk

Eerder
onbelangrijk

Totaal
Onbelangrijk

Weet
niet

Prijs doel 46 40 13 1 0

controle 58 36 7 0 0

Rentabiliteit doel 62 35 3 1 0

controle 64 36 0 0 0

Energieverbruik doel 77 20 3 0 0

controle 61 39 0 0 0

Waterverbruik doel 73 24 3 1 0

controle 58 38 4 0 0

Uitzicht doel 5 17 60 18 0

controle 5 33 43 19 0

Merknaam doel 18 45 29 8 0

controle 16 30 35 19 0

Binnenafwerking doel 26 36 21 15 2

controle 19 31 33 17 0

Mogelijkheid om
in te bouwen

doel 21 15 31 2 0

controle 14 40 12 35 0

Extra functie-
modaliteiten

doel 35 38 22 5 1

controle 33 38 18 10 3
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De belangrijkste overweging bij de aankoop van een (vaat)wasmachine

Totaal (%) Doelgroep (%) Controle groep (%)

Speciale korting/actie 5 5 4

Premie 2 3 0

Aanbeveling verkoper 23 23 23

Rentabiliteit 13 11 17

Energieverbruik 21 22 19

Waterverbruik 8 8 9

Uitzicht 0 0 0

Merknaam 9 8 11

Binnenafwerking 1 1 0

Mogelijkheid om in te bouwen 2 2 4

Extra functiemodaliteiten 0 0 0

Andere 16 17 13

Beoordeling bij de aankoop van de belangrijkheid van bepaalde kenmerken van een
koelkast

Element Groep Zeer
belangrijk

Eerder
belangrijk

Eerder
onbelangrijk

Totaal
Onbelangrijk

Weet
niet

Prijs doel 39 46 14 1 1

controle 53 44 0 3 0

Rentabiliteit doel 57 41 1 0 1

controle 58 33 3 3 3

Energieverbruik doel 75 24 1 0 0

controle 67 22 8 3 0

uitzicht doel 8 32 46 14 0

controle 12 32 38 18 0

Merknaam doel 11 43 37 10 0

controle 9 29 31 31 0

Binnenafwerking doel 28 54 14 3 1

controle 20 54 11 14 0

mogelijkheid om
in te bouwen

doel 22 13 26 35 3

controle 24 21 26 29 0
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De belangrijkste overweging bij de aankoop van een koelkast

Totaal (%) Doelgroep (%) Controle groep (%)

Speciale korting/actie 8 6 13

Premie 3 5 0

Aanbeveling verkoper 17 16 18

Rentabiliteit 13 9 23

Energieverbruik 36 40 26

Uitzicht 1 1 0

Merknaam 3 4 3

Mogelijkheid om in te bouwen 10 10 8

Andere (advies verkoper) 10 10 10

Er is geen verband tussen de motieven tot aankoop van energiezuinige toestellen of technologieën en
variabelen zoals inkomen, het type verwarming, leeftijd, het type huis of de hoogte van de
energierekeningen.

Kennisniveau

Elk antwoord kreeg een code van A tot D. A staat voor een juist antwoord en D voor een antwoord dat
het verst van het juiste antwoord verwijderd is. B en C liggen hier tussen.(%)

n=325 Totaal (%) Doel (%) Controle (%)

A louter juiste antwoorden 0 0 0

B gemiddelde score B 17 15 21

C gemiddelde score C 58 63 47

D gemiddelde score D 25 22 32

Verdeling doelgroep/controle groep (%) n=325

Doelgroep 71

Controle groep 29

Vanaf een verschil van +/- 4 % kan je bij een reeks met verschillende categorieën spreken over een
significant verschil; We kunnen echter niet stellen dat de controle groep een hoger niveau heeft dan de
doelgroep. De controlegroep kent een vlakkere verdeling dan de doelgroep.

Er is een zwak verband tussen de aankoop van een energiezuinig toestel en het kennisniveau. We
kunnen een lijn ontdekken in de cijfers voor de controle groep. Dit verband komt enkel naar voor door
de gegevens van koelkast en (vaat)wasmachine te combineren. Ook bij de aankoop van een
energiezuinig koelkast komt dit verband (sterk) terug. Maar we kunnen deze uitspraak voor koelkast
niet echt doen aangezien de n (=31) te laag is.

Attitude

We hebben de respondenten in twee categorieën verdeelt op basis van hun antwoorden op vragen 14,
a7 en b7. Naargelang dat zij ecologische motieven naar voor schoven kregen zijn de stempel
ecologische attitude. Indien geen ecologische elementen aangebracht werden, vielen de respondenten
in de categorie ‘niet-ecologisch’.

Er is geen verband tussen het kennisniveau en de attitude.

Er is wel een significant verband tussen attitude en gedrag. Binnen de categorie ecologische attitude
werd proportioneel meer energiezuinige toestellen gekocht dan in de categorie niet-ecologisch.
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Het meeneemeffect

Vraag 15

Zou u ook zonder de premie een spaardouchekop gekocht hebben?

Ja 86%

Neen 14%

Dit betekent een meeneemeffect van maximaal 86%, dit betreft een maximum vanwege een grote
kans op sociaal wenselijke antwoorden. Naarmate het kennisniveau toeneemt worden er meer
bevestigende antwoorden genoteerd.

Vraag 22

Zonder prijsvermindering toch een spaarlamp kopen

n=75  (sd=10,5) Totale populatie (%) Doelgroep (%) Controlegroep (%)

Ja 69 74 61

Neen 31 26 39

Extra vraag enquêtes doelgroep:

Zonder de premie ook voor een energiezuinig toestel gekozen

n=188 %

Zeker wel 59

Waarschijnlijk wel 31

Waarschijnlijk niet 6

Zeker niet 1

Weet het niet 4

Zelfs indien we in rekening brengen dat hoger staande tabellen een ‘zeg-gedrag’ in kaart brengen, met
kans op sociaal gewenste antwoorden, dan nog zijn de resultaten van die aard dat we mogen besluiten
dat het meeneemeffect zeer groot is. In principe kunnen we stellen dat we de negatieve score op de
vragen mogen corrigeren voor de sociale wenselijkheid. De werkelijke waarde van het meeneemeffect
ligt dan tussen de gemeten en de gecorrigeerde waarde. Het meeneemeffect  voor spaarlampen ligt
dan tussen 69% en 38% (100 – (31(%=neen) X 2=62)= 38%).

Het meeneemeffect voor de toestellen kunnen we iets preciezer berekenen. Omwille van de
verschillende antwoordcategorieën kunnen we dan randcategorieën overnemen en de correctie
uitvoeren op de middelste antwoordcategorieën. Door dezelfde redenering als bij de spaarlampen te
volgen komen we uit op een meeneemeffect dat tussen 87% (100 – (6%X2) + 1%=13%) en 90% ligt.

Het Baumol-effect

Vraag 25

De energiezuinige apparaten geven soms aanleiding om minder zorgvuldig met energie of met de
apparaten om te gaan (spaarlampen laten branden  terwijl men voorheen de gloeilamp uitdeed, halve
(vaat)wasmachines draaien, langer douchen met een waterbesparende douchekop,…). Gaat u zelf
minder zorgvuldig met deze apparaten om?

n=272 (sd=3,72) Totale populatie (%) Doelgroep (%) Controlegroep (%)

Ja 11 9 14

Neen 89 91 86
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Vraag 19

Type verlichting dat gekocht of veranderd werd en de aanwending van een spaarlamp
hierbij. n=175

Type verlichting Gekocht
(%)

Indien gekocht: spaarlamp gebruikt

totaal (%) doelgroep (%) controle groep (%)

1. Nieuwe staanlampen of
sfeerverlichting

63 39 42 29

2. Nieuwe algemene
kamerverlichting

72 52 48 68

3. Spots voor specifieke
verlichting

64 23 24 17

4. Tuinverlichting 37 47 50 33

5. Nieuwe lampen ter
vervanging van kapotte
lampen

91 60 61 59

Aankoop van een ‘bijkomend’ toestel (A/B3)

Toestel Doelgroep (%) Controle groep (%)

Wasmachine 1 0

Koelkast 9 5

Het Baumol-effect blijkt in tegenstelling tot het meeneemeffect eerder marginaal te zijn. Wel merken
we een verschil op tussen de doelgroep en de controle groep voor vraag 25. Het Baumol-effect is
minder sterk voor de doelgroep dan voor de controle groep. Waar vraag 25 peilde naar het gebruik en
de aanwending van energie waren vragen A3 en B3 eerder gericht op het aankoopgedrag. Ook hier
blijkt het effect niet erg groot maar ook niet onbestaande te zijn (zeker niet voor koelkasten).

We kunnen een indicatie van het baumol-effect geven vanuit vraag 19 indien we de veronderstelling
maken dat tuinverlichting een bijkomende verlichting is. We hebben vastgesteld dat gemiddeld iets
minder dan de helft van de respondenten die een tuinverlichting geplaatst hebben (of vervangen
hebben) hier voor spaarlampen gebruikt hebben. Slechts 37% van alle respondenten heeft echter een
tuinverlichting geplaatst. Trek hiervan de 17% af (47% van 37%) en er blijft nog 20% over. Deze 20%
is de absolute bovengrens van het baumol-effect voor spaarlampen, gezien de gedane aannames.

Attentiewaarde

Wijze waarop de respondenten geïnformeerd werden over de energieaspecten van het toestel

Wasmachine

Informatiekanaal Totaal (%) Doelgroep (%) Controlegroep (%)

Toegestuurde brochure door ico 38 41 24

Zelf contact genomen met ico 3 4 0

Gespecialiseerde literatuur 11 11 8

Specifieke verbruikers informatie 16 14 25

Gemeentelijke infoblad 5 6 4

Vrienden of kennissen 16 16 17

Andere (verkoper) 37 38 33

Weet niet 1 1 0

Totaal 100 100 100
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Koelkast

Informatiekanaal Totaal (%) Doelgroep (%) Controlegroep (%)

Toegestuurde brochure door ico 40 39 43

Zelf contact genomen met ico 3 4 0

Gespecialiseerde literatuur 9 8 10

Specifieke verbruikers informatie 18 20 14

Gemeentelijke infoblad 8 8 5

Vrienden of kennissen 16 18 10

Andere (verkoper) 21 20 24

Weet niet 4 6 0

Totaal 100 100 100

Ongeveer 4 op 10 respondenten hebben hun informatie uit een brochure gekregen. De verkoper scoort
ergens tussen 1 op 3 en 1 op 5. Ongeveer 1 op 7 heeft de info van vrienden of kennissen ontvangen.

Er is een effect van het informatiemedium op het kennisniveau. Zeer opvallend geldt dit enkel voor de
respondenten die een wasmachine gekocht hebben.

Respondenten met een hoger kennisniveau geven relatief vaker aan de informatie uit de volgende
bronnen te hebben ontvangen:

• Brochure ontvangen van de elektriciteitsmaatschappij

• Informatie specifiek voor verbruikers/consumenten

• Gemeentelijk informatieblad

• Andere (verkoper)

Respondenten met een lager kennisniveau geven relatief vaker aan de informatie van vrienden of
kennissen te hebben ontvangen.

Uit bovenstaande tabel met uitkomsten komt naar voren dat de attentiewaarde van de regeling
maximaal ongeveer 40% is: namelijk het percentage dat door brochures en folders van de ICO op de
hoogte is geraakt. Een vergelijkbaar deel is door de verkoper op de hoogte geraakt, hetgeen een
tweede orde effect kan zijn van de acties van de REG-acties.

Gezien de verschillen in antwoorden tussen de koelkast-groep en de wasmachine-groep is het niet
goed mogelijk eenduidige antwoorden te formuleren.
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Annex F: Resultaten bedrijfsinterviews

(1) Type premie : investering

Sector: Drukkerij van verpakkingsmiddelen (verpakkingen van voedingsmiddelen en dergelijke)

Personeelsleden: 22

Omzet: 145 miljoen

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 2,2 miljoen/jaar : 1,5 %

belang milieu-investeringen niet belangrijk tenzij normen gehaald moeten worden

attitude louter voldoen aan wetgeving

belang milieu-imago onbelangrijk

reden voor energiebesparing louter financieel

Milieuzorg

IMZ neen

certificaten ISO 9001

Informatieverstrekking

ontvangen Ja

relatie Goed, op voorwaarde dat je weet wie je moet contacteren. Eens je
deze hindernis genomen hebt en een direct telefoonnumer
bemachtigd hebt, gaat het beter.

wijze van informatieverstrekking pro-actieve contacten (veelal persoonlijk/telefonisch) – brochures
(worden niet gelezen)

toegankelijkheid van de informatie onvoldoende

nuttigheidsgraad van de informatie voldoende

duidelijkheid/volledigheid voldoende

Begeleiding

frequentie 1/jaar

voldoende? Neen
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INVESTERING

Typering

type Relighting

soort Na verhuis werd alles vernieuwd à vervanging na levensduur

plaats van technologie verlichting productiehal

Beslissing

comparatieve studie ja

belang terugverdientijd belangrijk à doorslaggevend

hoe snel 3 tot max 5j

hoeveel ?

Premie

van wie weet hij niet eens. “ICO zeker?

hoe groot 150.000

belang mooi meegenomen

Beslissing tot investering ook
zonder:

informatie Ja

Premie ja, maar langer getwijfeld. Had terugverdientijd naar maximale
bovengrens gebracht.
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(2) Type premie: investering

Sector: Zuivel -> produktie + distributie

Personeelsleden: 450

Omzet: 6 Miljard

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 0,75%

belang milieu-investeringen Belangrijk in de zin van regulatievoldoening – hebben wel een eigen
milieudienst

attitude Willen zeker geen voorloper zijn. Gaan wel iets verder dan wettelijk
minimum maar ook dit is een economische overweging (inspelen op
toekomstige wettelijke vereisten)

belang milieu-imago Belangrijk omwille van de sector. Werken in deze richting via
andere wegen (vooral op produktieproces gerichte investeringen)

reden voor energiebesparing Volgorde: financieel – comfort  - milieu

Milieuzorg

IMZ Neen

certificaten Hebben een milieucharter. Wensen binnen korte termijn een ISO
14000 te hebben. Milieucharter is een eerste stap naar deze ISO
norm

Informatieverstrekking

Ontvangen Neen

Relatie Goed (zijn grote klanten met eigen hoogspanningscabines)

wijze van informatieverstrekking Nvt

toegankelijkheid van de informatie Nvt

nuttigheidsgraad van de informatie Nvt

duidelijkheid/volledigheid Nvt

Begeleiding

Frequentie Maandelijks

Voldoende? Ja
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INVESTERING

Typering Warmtepomp

Type Verwarming

Soort Vervanging (bij totale renovaie gebouw)

plaats van technologie Verwarming burelen (niet productieproces)

Beslissing

comparatieve studie Ja

belang terugverdientijd Er was geen meerkost. Indien wel zou een aanvaardbare tvt tussen
1 en 5 jaar schommelen (afh. Van bedrijfssituatie)

hoe snel Nvt

Hoeveel Nvt

Premie

van wie Ico

hoe groot 150.000

Belang 3%, was leuk meegenomen. Aangezien er toch geen meerkost was
heeft de premie deze meerkost ook niet kunnen beïnvloeden.

Zonder

Informatie Ja

Premie Ja

Opmerkingen

1. Informatiebron was de installateur die vanuit vroegere ervaringen deze technologie voorstelde. Naar mijn
aanvoelen heeft deze technologie voldoende intrinsieke voordelen om organisaties te overtuigen bij
nieuwbouw. De infobron werd aangevuld met informatie uit vakliteratuur.

2. De mogelijkheid een premie aan te vragen kwam ook van de installateur die  hievoor de papieren
aanleverde.

3. Het productieproces draait rond warmte. Hierdoor is er veel ‘restwarmte’ die oa. gerecupereerd wordt
voor de verwarming van de productiehallen.
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(3) Type premie: energie-audit

Sector: overheid

Personeelsleden: nvt

Omzet: nvt

Deze overheidsinstelling heeft enkele energie-audits laten uitvoeren.

Het resultaat van deze audits is de aanpassing van enkele gebouwen. Het proces is nog niet afgerond.

Attitude:

Het gaat over de dienst Leefmilieu, waar men logischerwijze een voorloper tracht te zijn inzake milieu.
Het feit dat het een dienst, een administratie is, maakt dat realisme een belangrijk tegengewicht voor
deze voorlopersrol is.

Relatie met intercommunale / elektrabel.

Relatie met de energieproducent is veeleer ‘venijnig’. De relatie met de intercommunale (ze hebben
een eigen intercommunale voor energie) is goed. De attitude van de ico is echter niet als pro-actief te
bestempelen.

Belangrijke informatiebronnen zijn oude contacten en studiedagen.

De communicatie vanuit de ico kan echter wel duidelijker en vooral transparanter. De vraag naar de
normen die gehanteerd werden mbt de beoordeling van de energie-audits was zeer onduidelijk en
niet-transparant.

De eerste energie-audit kostte 3 miljoen en paste in het studiebudget van de dienst. Aan de basis van
de beslissing ligt het engagement van de gemeente in het Gemeentelijk milieuconvenant. Door het
ondertekenen van optie 7 van deze overeenkomt kwam een energie-audit in beeld. Achteraf is de
premie aangevraagd. Deze premie dekt de volledige kost van de audit. Ondertussen zijn voor 4 andere
gebouwen ook audits gedaan en zijn de eerste stappen van het uitwerken van de aanbevelingen
begonnen. De gehanteerde terugverdientijd voor deze investeringen is 5 jaar en deze grens wordt
strikt geïnterpreteerd en beoordeeld.

Op dit moment lopen er 4 scans (korte audits) die door electrabel uitgevoerd worden. De dienst wil de
kwaliteit van deze scans vergelijken met het werk dat in de andere 4 audits naar voor komt. Deze
audits zijn door vier verschillende studiebureaus uitgevoerd.

De audit zou zonder de informatie van de intercommunale (en zeker zonder de informatie van
elektrabel) uitgevoerd zijn. De toekenning van een  premie verandert ook niets aan deze beslissing.

Het grote knelpunt bij de audits is het bekomen van gebruiksgegevens.
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(4) Type premie: investering

Sector: OCMW

Personeelsleden: +/- 1000

Omzet: 1 miljard BEF

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu 2%

factor energie in totale kostenstructuur niet van toepassing

belang milieu-investeringen koploper

attitude niet belangrijk

belang milieu-imago vooral van belang voor management

reden voor energiebesparing intrinsieke motivatie (uitvoerder en initiator) en voorbeeldfunctie
(management)

Milieuzorg impliciet

IMZ neen

certificaten

Informatieverstrekking

ontvangen zeer goed

relatie brochures, uitnodigingen voor cursussen, ter beschikking stellen
van een expert

wijze van informatieverstrekking brochures

toegankelijkheid van de informatie niet van toepassing

nuttigheidsgraad van de informatie info heeft geholpen bij opmaken bestek

duidelijkheid/volledigheid onvoldoende voor de leek

Begeleiding

frequentie maandelijks niet-persoonlijk contact

voldoende? ja
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INVESTERING

Typering

type zonneboiler, relighting, interne energie-audit

soort vervanging na termijn, onderdeel van onderhoud

plaats van technologie non-productie, omgeving

Beslissing

comparatieve studie neen, want reeds op de hoogte van de verschillen (dus impliciet
wel)

belang terugverdientijd niet belangrijk (18jaar! voor zonneboiler)

hoe snel 18 jaar voor zonneboiler

hoeveel 25% per jaar minder verbruik voor zonneboiler

Premie

van wie electrabel – gaselwest (ico)

hoe groot 246.000

belang louter leuk extraatje

zonder

informatie ja

premie ja

Opmerkingen

1. Premie voor zonneboiler maar doen ook aan relighting telkens het kan. Hiervoor wordt enkel indien een
de inspanning omvangrijk is, een premie aangevraagd.

2. Zachte sector vereist blijkbaar geen certificaten op vlak van milieuzorg. Ze vragen ze dus ook niet aan
maar werken wel deze richting.

3. Certificaten brengen een enorme administratieve last met zich mee.

4. De intrinsieke motivatie van de technisch directeur blijkt de motor voor deze inspanningen te zijn.
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(5) Type premie: investering

Sector: Vlasvezelbereiding

Personeelsleden: 36 + 18

Omzet: 1 miljard

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 0,6 %

belang milieu-investeringen Louter economisch: afzwakken van de pieken in energieconsumptie
en tevens investeringen in veiligheid die een ‘toevallig’ een milieu-
effect hebben

attitude Louter verplichtingen nakomen

belang milieu-imago Business to business à milieu-imago niet van belang

reden voor energiebesparing Economisch ( kwaliteit > kosten)

Milieuzorg

IMZ Neen

certificaten Neen

Informatieverstrekking

ontvangen Kregen heel weinig informatie van ico. Belangrijkste informatiebron
= nieuwe interne elektricien

Relatie Goed, zowel informatie als begeleiding op vraag

wijze van informatieverstrekking Info-avonden (over allerhande zaken); informatie op vraag

toegankelijkheid van de informatie Niet van toepassing

nuttigheidsgraad van de informatie Niet van toepassing

duidelijkheid/volledigheid Niet van toepassing

Begeleiding

frequentie 0

voldoende? Niet van toepassing

INVESTERING

Typering

Type Snelheidsregelaar

Soort Vervanging na termijn

plaats van technologie In productieproces

Beslissing In feite is deze investering absoluut noodzakelijk voor het
productieproces

comparatieve studie Niet van toepassing

belang terugverdientijd Niet van toepassing

hoe snel Niet van toepassing

Hoeveel Niet van toepassing
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Premie

van wie Ico

hoe groot 25.000

belang Ca. 50%

zonder

informatie Ja

Premie Ja

Opmerkingen

1. Zijn goed op hoogte van economische steunmaatregelen maar minder op de hoogte van milieu
steunmaatregelen.

2. Premie is volledig overbodig in dit geval

3. Zijn vragende partij voor meer informatie rond energiebesparing. Als medium stellen zij de factuur voor.

4. Motivatie is hoofdzakelijk economisch (kostendrukkend en kwaliteitsverhogend); Het milieueffect is een
leuke bijkomstigheid.

5. Snelheidsregelaar op compressorr van 7,5 kilowatt

6. Beschikken ook over condensbatterijen omwille van dezelfde redenen.

7. Geen intern milieuzorgsysteem omdat het een veilig productieproces is – geen gevaarlijke stoffen

8. Hebben ‘slechts’ één premie aangevraagd terwijl ze verschillende snelheidsregelaars hebben.
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(6) Type premie: investering

Sector: Varkensslachthuis

Personeelsleden: +/- 100

Omzet: 3-4 miljard

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur groot: elektriciteit en gas

belang milieu-investeringen  groot: 130 miljoen milieu-investeringen

attitude geen hinder voor omgeving (woonzone),

belang milieu-imago redelijk belangrijk

reden voor energiebesparing milieu, kostenbesparing, en kwaliteit van de installatie

Milieuzorg Belangrijk aspect

IMZ Ja

certificaten ISO 14001

Informatieverstrekking

ontvangen Van intecommunale, betreffende subsidies enz.; contact met VIT0

relatie goed persoonlijk contact

wijze van informatieverstrekking ico: brochures en persoonlijk contact

toegankelijkheid van de informatie toegankelijk

nuttigheidsgraad van de informatie hoog

duidelijkheid/volledigheid ok + vlotte behandeling

Begeleiding

frequentie 2-3 jaarlijks contact, begeleiding bij haalbaarheidsstudies (WKK)

voldoende? JA
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INVESTERING

Typering

type verscheidene snelheidsregelingen

soort nieuwe installatie (bio-waterzuivering, condensoren koeling)

plaats van technologie productieomgeving, afvalstoffenbehandeling

Beslissing

comparatieve studie Ja

belang terugverdientijd Groot (3-4 jaren is goed)

hoe snel 3-4 jaren, zonder premie

hoeveel zowel technische studie als economische

Premie

van wie intercommunale

hoe groot 110000 BEF

belang stevige premie, beïnvloed de TVT gevoelig

zonder  informatie informatie draagt voor bepaalde materie bij tot milieuvriendelijk
gedrag

zonder premie premie is vaak goed om over de streep te trekken

snelheidsregelingen: hangt ervan af:

waterzuivering zowiezo (want grote technologische verbetering)

koelingkondensoren: stap voor stap, bij vervangingen

Opmerkingen

1. Directie kan door milieu-argumenten overhaald worden voor een milieu-investering

2. belang milieu: geen reukhinder, lawaarbeheersing

3. Relighting is tot nu toe niet gebeurd: enorm veel werk (armaturen vervangen), plus vermoedelijk te hoge
TVT.  Bij vervanging waarschijnlijk wel, maar eerst grondige studie.
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(7) Type premie: investering

Sector: Fruitteelt + opslag

Personeelsleden: 1

Omzet: 3-4 miljoen

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu 2%

factor energie in totale kostenstructuur niet verwaarloosbaar (17000/maand electriciteitskosten)

belang milieu-investeringen moet zowiezo, niet onverschillig

attitude niet belangrijk, een fruitteeltbedrijf betekent niets op zich

belang milieu-imago niet zo belangrijk op zich, wel besef dat men met voedsel bezig is,
en voorwaarden (randgewassen, vogelbescherming)

reden voor energiebesparing milieu, kostenbesparing, en kwaliteit van de installatie

Milieuzorg wordt opgelegd, steeds meer en meer, ook op papier

IMZ neen

certificaten neen

Informatieverstrekking

ontvangen regelmatig alg. maandblad, daarin stond mogelijkheid tot opvragen
brochures

relatie een keer contact, verder niet echt persoonlijk

wijze van informatieverstrekking brochures aangevraagd: licht gekregen en snelheidsregeling niet!!!

toegankelijkheid van de informatie toegankelijk, maar eerder gericht op grote bedrijven

nuttigheidsgraad van de informatie via collega was ook reeds veel geweten

duidelijkheid/volledigheid ok

Begeleiding

frequentie geen begeleiding

voldoende?



Onderzoek naar de energiebesparingseffecten van de REG-acties van de elektriciteitsdistributiesector in Vlaanderen
Manon Kerssemeeckers, Roel De Coninck, Joos Gysen, Hans Bruyninckx, Geert Palmers
3E – HIVA-K.U. Leuven - 27/06/02 P 153 / 198

INVESTERING

Typering

type snelheidsregeling

soort nieuwe installatie

plaats van technologie productie (freq. gestuurde compressor voor de koelmachine, deze
bestaat uit vier cellen, en afhankelijk van de vraag levert de
compressor dus meer of minder vermogen)

Beslissing

comparatieve studie raad van collega en installateur waren zeer beïnvloedend

belang terugverdientijd niet belangrijk

hoe snel niet geweten

hoeveel

Premie

van wie ico

hoe groot 40000

belang louter leuk extraatje

zonder

informatie ja

premie ja

Opmerkingen

1. Brochures waren eerder gericht op grote bedrijven.

2. belang milieu: hij probeert op milieuvriendelijke manier economisch te zijn.

3. Snelheidsregeling was inbegrepen in een kwalitatief goede offerte, hetgeen hij toch op aanraden van
collega + installateur aangevraagd had.

4. Premie zeer vlot uitbetaald, positief
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(8) Type premie: investering

Sector: Supermarkt

Personeelsleden: 17

Omzet: 120 miljoen/jaar

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur Klein: 1% (1 miljoen/jaar)

belang milieu-investeringen zeer klein

attitude normen volgen

belang milieu-imago geen: klanten kopen geen brood meer als er zonnepanelen op het
dak staan

reden voor energiebesparing kosten besparen, beste technologie

Milieuzorg

IMZ nee

certificaten nee

INFORMATIEVERSTREKKING

ontvangen brochures van de intercommunale

relatie geen echte persoonlijke relatie: wordt wel goed te woord gestaan
bij telefonische oproepen

wijze van informatieverstrekking brochures tussendoor

toegankelijkheid van de informatie technische onderwerpen zijn vaak te moeilijk, algemene
onderwerpen zijn toegankelijk

nuttigheidsgraad van de informatie Iets weten leidt niet tot de toepassing ervan

duidelijkheid/volledigheid duidelijk en volledig

Begeleiding

frequentie nauwelijks, ooit éénmalig voor berekening HS-tarief

voldoende? ja, ook meer brochures hoeft niet, er wordt uiteindelijk niet veel
mee gedaan

INVESTERING

Typering

type relighting , tijdens vernieuwing van de winkel

soort elektronische ballasten

plaats van technologie winkelruimte

Beslissing

comparatieve studie nee

belang terugverdientijd niet belangijk als het product goed is

hoe snel ?

hoeveel ?

Premie Mogelijkheid aangebracht door Zumtobel, verlichtingsexperts
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van wie Intercommunale

hoe groot 25000 bef

belang kleine premie, daarvoor hoef je het niet te doen

zonder

informatie ja

premie ja

Opmerkingen

1. Relighting volledig doorgevoerd door Zumtobel, met hun experts.  Intercommunale is hierbij niet
betrokken, en kwam enkele op de proppen om de premie te geven (hetgeen door Zumtobel aangebracht
was)

2. Volgens gesprekspartner: Zumtobel sprak van premie om zelf de prijs hoog te kunnen houden, of dure
producten te kunnen verkopen “ge kent dat wel...”.

3. Motto: als je iets doet, doe je het beter goed: vandaar de toepassing van elektronische ballasten tijdens
de relighting.

4. Energiebesparing is enkel een gevolg van kostenbesparing en zeker geen doel op zich.
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(9) Type investering: energie-audit

Sector: Parkeergarages

Personeelsleden: 7

Omzet: diensten: ong 20 milj

BEDRIJF Maakt deel uit van grote internationale groep, bezit enkele parkings

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur  zeer hoog, 7 % op totaal (19 % op kosten excl. personeel)

belang milieu-investeringen kostenbesparing, welzijn klant en personeel, milieuoverwerging

attitude “een milieuvriendelijke investering mag iets meer kosten”

belang milieu-imago niet belangrijk

reden voor energiebesparing kostenbesparing

Milieuzorg

IMZ Nee

certificaten Nee

INFORMATIEVERSTREKKING

ontvangen goede contactpersoon

relatie zeer goed

wijze van informatieverstrekking Niet veel brochures, beetje via contacpersoon, ook veel via
beroepsvereniging

toegankelijkheid van de informatie kan zich nauwelijks een brochure herinneren

nuttigheidsgraad van de informatie Algemene brochures zijn niet nuttig, maar een persoonlijk advies of
bijstand kan zeer nuttig zijn.

duidelijkheid/volledigheid geen problemen/opmerkingen

Begeleiding

frequentie Afhankelijk van periode tot periode

voldoende? ja

ENERGIEAUDIT

Typering

soort Energiescan, plaatsing van meetapparatuur gedurende week,
rapportje met conclusies en bevindingen

Beslissing Intercommunale stelde zelf voor een E-scan te doen

Waarom? Kosten analyseren, vooral besparingsmogelijkheden zoeken

De audit

Relevante vragen, informatie aanwezig metingen met apparatuur

Resultaten duidelijk, volledig resultaten bevestigden wat eigenlijk reeds geweten was

Aanbevelingen? Argumentatie ok? Niet veel aanbevelingen: er was niet veel meer  te doen, hoewel
wel bv. timers op de el. verwarming gezet werden.

Energiebesparing gerealiseerd Ja, kan meer maar daarvoor zijn de investeringskosten te hoog
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Investeringen gebeurd? niet veel

belang terugverdientijd redelijk groot

Premie Nu 25000 bef betaald, misschien was de premie ingebouwd als
korting?

hoe groot Persoon wist niets van een premie

belang ?

zonder informatie? Ja, Persoon ging zelf de ico contacteren, maar de ico was hem
voor.

zonder premie? hangt af van de prijs (indien zonder premie duurder zou zijn zou de
beslissing trager gaan, slechts 1 ipv 2 parkings, of niet als het te
duur zou zijn.)

Opmerkingen

1. Persoonlijk begeleiding van de intercommunale wordt veel belangrijker geacht dan een algemene
brochure (die hij toch niet zou lezen: er zijn te veel brochures om ze allemaal te lezen)

2. Er viel wel te besparen op basis van de aanbevelingen van de E-scan, maar daarvoor zijn te grote
investeringen nodig.  Wat mogelijk was is gebeurd.

3. Premie speelt toch rol bij de beslissing tot audit.
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(10) Type premie: energie-audit

Sector: Rusthuis + service flats + grootkeuken OCMW

Personeelsleden: 70

Omzet:

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur niet zo hoog, hoge personeelskost.  Schatting energiefactuur:
170000/maand

belang milieu-investeringen klein

attitude normen volgen

belang milieu-imago imago is niet belangrijk

reden voor energiebesparing kosten besparen

Milieuzorg

IMZ nee

certificaten nee

INFORMATIEVERSTREKKING

ontvangen naast ico ook informatie-uitwisseling op bijeenkomsten van de
vereniging van  rusthuizen

relatie Niet echt vlot, persoonlijk contact op vraag, en dan nog soms
moeizaam

wijze van informatieverstrekking brochures, vraag- en antwoord

toegankelijkheid van de informatie goed

nuttigheidsgraad van de informatie nuttig

duidelijkheid/volledigheid soms nog vragen, die kunnen echter gesteld worden

Begeleiding

frequentie op vraag

voldoende? mag vaker en spontaan
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ENERGIE-AUDIT

Typering

soort grondige energie-audit van grootkeuken en service-flats: rusthuis
zelf wordt binnekort vervangen door nieuwbouw

Beslissing

Waarom? Ingegaan op mailing van firma die audits doet, goedgekeurd door
gemeenteraad (met kennis van de subsidie)

De audit door extern bureau REUS,  mensen ter plaatse

Relevante vragen, informatie aanwezig ja, ook begeleiding vanuit rusthuis (reorganisatie was kortstondig
nodig om mensen te begeleiden)

Resultaten duidelijk, volledig ja

Aanbevelingen? Argumentatie ok? uitvoerbare aanbevelingen besproken, goed beargumenteerd

Energiebesparing gerealiseerd eerder klein: meeste aanbeveling waren toepasselijk op
piekcontrole en tariefherschikking

Investeringen gebeurd? keuken: piekbeheersing; service flats: aangesloten op rusthuis om
mee te profiteren van goedkoper tarief.  Geheel kon ook genieten
van beter tarief

belang terugverdientijd belangrijk, alles moet goedgekeurd worden door gemeenteraad,
aanvaardbaar 3-4 jaar

Premie

hoe groot 50000

belang groot, zo goed als 100%

zonder informatie? ja

zonder premie? niet zeker, want er was niet veel geld van de gemeente
beschikbaar, de premie heeft de beslissing mogelijk gemaakt.

Opmerkingen

1. Resultaten van de energie-audit lagen vooral in het domein van de factuurbeheersing, enkele kleinere
aanbevelingen hadden betrekking op energiebesparing

2. Gesprekspartner is een beetje verbolgen dat door de energieaudit te weten gekomen is dat geprofiteerd
kan worden van een goedkoper tarief, hetgeen de intercommunale tot dan toe verzwegen had.

3. Intercommunale mag aktiever zijn in haar informatieverstrekking en begeleiding.

4. Informatieverstrekking mag meer toegespitst zijn per sector of per grootte van bedrijf.
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Type premie: investering

Sector: geen: dit is geen bedrijf maar een gewoon gezin

Personeelsleden:

Omzet:

BEDRIJF Er is een vergissing gebeurd in de lijsten van de intercommunale.
Deze premie werd toegekend aan een gezin dat uit overtuiging een
zonneboiler plaatste.

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur

belang milieu-investeringen ecologische renovatie van bestaande woning

attitude vanuit filosofische overwegingen, milieubewust

belang milieu-imago

reden voor energiebesparing milieubewustzijn.

Milieuzorg

IMZ

certificaten

Informatieverstrekking

ontvangen brochures van intercommunale, maar ook via andere kanalen (oa.
architect speelde een belangrijke rol)

relatie vlot verlopen

wijze van informatieverstrekking

toegankelijkheid van de informatie goed

nuttigheidsgraad van de informatie belangrijk de mensen op de hoogte te houden

duidelijkheid/volledigheid ok

Begeleiding

frequentie

voldoende?
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INVESTERING

Typering

type zonneboiler

soort

plaats van technologie

Beslissing

comparatieve studie nee

belang terugverdientijd niet belangrijk

hoe snel

hoeveel

Premie

van wie ico

hoe groot 25000

belang

zonder

informatie ja

premie ja

Opmerkingen

Deze mensen zijn zeer milieu- en energiebewust en hebben een zonneboiler geïnstalleerd uit overtuiging.
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(11) Type premie: energie-audit

Sector: Gebakken buizen (keramiek)

Personeelsleden: 150 arbeiders, 80 bedienden

Omzet:  +/- 4 miljard BEF

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur Hoog, ongeveer 20% (brandstof voor bakken in tunnelovens)

belang milieu-investeringen Jaarlijks gebeuren milieu-investeringen

attitude eerste normen, dan verder dan de normen, oa. voor ovelast van de
buurt te beperken

belang milieu-imago belangrijk

reden voor energiebesparing Energiebesparing wordt niet gekoppeld aan milieu-investeringen

Milieuzorg

IMZ gekoppeld aan veiligheidsbeleid – beperkte rol voor energie

certificaten milieulogo ’98 (kamer van koophandel)

Informatieverstrekking Randbemerking: bedrijf komt in de vrije el-markt  in 2002

ontvangen via intercommunale

relatie persoonlijk contact, goede relatie

wijze van informatieverstrekking op aanvraag, er mag meer initiatief vanuit de ico komen

toegankelijkheid van de informatie goed

nuttigheidsgraad van de informatie vaak blijft de lezer met vragen achter

duidelijkheid/volledigheid duidelijk, kan soms vollediger

Begeleiding

frequentie  4 keer per jaar

voldoende? ok

ENERGIE-AUDIT

Typering

soort 2 keer snelle energie-audit, 1 keer via ico, 1 keer via GRO

Beslissing

Waarom? analyse van verbruik, potentieel voor besparingen zoeken

De audit

Relevante vragen, informatie aanwezig ja, begeleiding vanuit bedrijf

Resultaten duidelijk, volledig ja, evidenties voor bedrijf zijn punt voor besparing

Aanbevelingen? Argumentatie ok? duidelijke aanbevelingen, soms kleine zaken (koffiezet), maar alle
kleintjes helpen

Energiebesparing gerealiseerd ja: nieuwe compressorsturing (geen frequentieregeling) op
bestaande compressoren, voordat deze aan vervanging toe was.
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Investeringen gebeurd? zie boven, + investeringen in gasbranders

belang terugverdientijd belangrijk, afhankelijk van economische situatie

Premie

van wie ico

hoe groot 7000: eerder klein

belang klein

zonder

informatie moeilijk te zeggen, waarschijnlijk wel, maar informatie is
belangrijke eerste stap

premie Ja

INVESTERING

Typering

type snelheidsregeling op ventilatie

soort niet productie (verwarming via lucht die uit overns geëxtraheerd
wordt.

plaats van technologie secundaire behoefte

Beslissing

comparatieve studie nee: vergelijking meerprijs met subsidie

belang terugverdientijd aanzienlijk: nu alle TVT > 1jaar wordt niet goedgekeurd

hoe snel nvt

hoeveel

Premie

van wie ico

hoe groot redelijk groot, + verhoogde investeringsaftrek

belang ongeveer 40%

zonder

informatie Ja

premie Ja

Opmerkingen

1. Gesprekspartner heeft de indruk dat sinds de vrijmaking van de markt de intercommunale meer moeite
doet voor een goede relatie.

2. Investeringsaanvraag voor relighting ingediend, maar niet goedgekeurd wegens te grote TVT (3- 4 jaar).

3. Voorkomen van overlast voor de buurt is een belangrijke drijfveer voor milieu-investeringen: vb
rookgaszuivering die niet nodig is strict wettelijk gezien.

4. Het zou geaprecieerd worden indien de ico vaker met informatie kwam aanzetten, nu moet er vaak achter
gevraagd worden.
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Type premie: investering

Sector: Kledingswinkel (keten), 750 m² verkoopsopp/winkel

Personeelsleden: 5

Omzet: ?

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur niet onbelangrijk: 10%

belang milieu-investeringen niet zo groot

attitude tussen koploper en normenvolger in: ze zijn er bewust mee bezig.

belang milieu-imago totaal onbelangrijk

reden voor energiebesparing visie, kostenbesparing

Milieuzorg

IMZ nee

certificaten nee

Informatieverstrekking

ontvangen

relatie goede relatie, persoonlijk contact 1 à 2-maal/jaar

wijze van informatieverstrekking brochures, persoonlijk contact.  Door uitgestrektheid van de
winkelketen komt ook informatie van andere ico’s binnen.

toegankelijkheid van de informatie goed

nuttigheidsgraad van de informatie zeer nuttig

duidelijkheid/volledigheid goed

Begeleiding

frequentie geen begeleiding tijdens relighting, was ook niet echt nodig

voldoende? ok

INVESTERING

Typering

type relighting

soort tijdens verbouwing : vernieuwing van de verlichting was in elke
geval noodzakelijk

plaats van technologie winkelruimte

Beslissing

comparatieve studie ja en nee: info van de leverancier, meteen de betere verlichting
genomen

belang terugverdientijd in mindere mate: gangbaren TVT rond 4 jaar

hoe snel ongeveer 6 jaar

hoeveel ?
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Premie aangevraagd door bedrijfsleider, die was op de hoogte

van wie intercommunale

hoe groot +/- 60000 bef

belang groot, wordt als zeer groot ervaren

zonder

informatie ja

premie ja

Opmerkingen

1. Kennis van elektronische ballasten kwam van winkele in Luxemburg:  daar waren ze verplicht (reeds 5
jaar geleden)

2. Als reden voor milieu-investeringen wordt Visie voor Kostenbesparing geplaatst.  Ze zijn naar eigen
zeggen reeds langer met deze materie bezig.
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(12) Type premie: energie-audit

Sector: Gipsblokken

Personeelsleden: 40 arbeiders + administratie

Omzet: Ongekend

BEDRIJF KMO, 8 jaar geleden opgekocht door multinational

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur hoog

belang milieu-investeringen kostenbesparing

attitude 'iedereen moet wel iets doen'

belang milieu-imago niet belangrijk

reden voor energiebesparing kostenbesparing

Milieuzorg meer en meer

IMZ neen

certificaten charter wordt voorbereid, zijn ermee bezig

INFORMATIEVERSTREKKING

ontvangen goede contactpersoon (zeer belangrijk)

relatie brochures, via contacpersoon, technieker tot technieker

wijze van informatieverstrekking brochures, contactpersoon

toegankelijkheid van de informatie ok

nuttigheidsgraad van de informatie interessant, moet soms wel twee keer gelezen worden

duidelijkheid/volledigheid geen problemen/opmerkingen

Begeleiding

frequentie ok

voldoende? ja
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ENERGIESCAN

Typering

soort 14 dagen datalogger, resultaten verwerkt door ico

Beslissing

Waarom? Kosten analyseren, en beetje milieu

De audit

Relevante vragen, informatie aanwezig

Resultaten duidelijk, volledig resultaten waren niets nieuws

Aanbevelingen? Argumentatie ok? Nee, was niet nodig

Energiebesparing gerealiseerd Nee

Investeringen gebeurd? Nee

belang terugverdientijd

Premie

hoe groot E'scan was gratis

belang 100%

zonder informatie? Ja

zonder premie? Ja

Opmerkingen

1. Contact met intercommunale is enorm afhankelijk van het persoonlijk contact.  Groot verschil tussen
vroeger (aankoopdiens met verkoopdienst) en nu (ingenieur tot ingenieur).

2. Firma heeft tevens een persluchtscan laten doen (door prive-bedrijf) alvorens een nieuwe compressor aan
te kopen.  Binnenkort analyse met thermografie (infraroodcamera voor detectie van verliezen.

3. Na de E'scan werd het elektriciteitscontract herzien, maar dat zou eerder een toevallige samenloop van
omstandigheden zijn.

4. Groot verschil tussen directie (geld is belangrijkste drijfveer) en persoon die verantwoordelijk is (ook
milieu als drijfveer).  Toestemming van de directie gebeurt steeds vanuit kostenperspectief.
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(13) Type premie: energie-audit

Sector: Machinebouw

Personeelsleden: 100 mensen, arbeiders inbegrepen

Omzet: 350-400miljoen /jaar

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur +/- 2 miljoen/ maand (groot verschil tussen winter en zomer,
wegens verwarming fabriekshal)

belang milieu-investeringen nihil

attitude normen volgen, of omdat het moet (grondsanering)

belang milieu-imago geen belang

reden voor energiebesparing geen investeringen voor energiebesparing, wel voor
kostenbesparing via piekbeheersing

Milieuzorg

IMZ nee

certificaten nee

INFORMATIEVERSTREKKING

ontvangen via intercommunale, weinig van andere bronnen

relatie goede relatie, ook persoonlijk contact

wijze van informatieverstrekking brochures, worden steeds kort doorgenomen, dan verticaal
geclasseerd

toegankelijkheid van de informatie goed

nuttigheidsgraad van de informatie nuttig

duidelijkheid/volledigheid ok

Begeleiding

frequentie enkele keren per jaar, jaarlijks factuurbespreking

voldoende? ja
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ENERGIE-AUDIT Dit bedrijf heeft geen energie-audit gedaan, wel een datalogger
geplaatst om de oorzaak van de elektriciteitspiek te achterhalen, en
er iets aan te kunnen doen.

Typering

soort datalogger

Beslissing

Waarom? piek reduceren om factuur te reduceren

De audit

Relevante vragen, informatie aanwezig

Resultaten duidelijk, volledig

Aanbevelingen? Argumentatie ok?

Energiebesparing gerealiseerd

Investeringen gebeurd?

belang terugverdientijd

Premie

hoe groot 100 % (nuloperatie)

belang groot

zonder informatie? ja

zonder premie? ja

Opmerkingen

1. Jaarlijkse factuurbespreking met de intercommunale

2. Momenteel geen financiële ruimte voor energieaudits

3. Dit bedrijf beschouwde zichzelf niet als doelgroep voor ons onderzoek aangezien de gesprekspartner me
zelf zei dat het plaatsen van de datalogger niet als energieaudit beschouwd kan worden, en niet leidt tot
energiebesparing.
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(14) Type premie: energie-audit

Sector: Spuitgieten – matrijzen worden  zelf gemaakt

Personeelsleden: geheime informatie

Omzet: geheime informatie

BEDRIJF expanderend, net nieuwe vestiging opgezet

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur hoog

belang milieu-investeringen kostenbesparing, technologische vooruitgang en spitstechnologie

attitude koploper, vooral technologisch, maar bijgevolg ook soms ecologisch

belang milieu-imago niet belangrijk, werken voor farmaceutische industrie, en dat zou
een propere industrie zijn

reden voor energiebesparing kostenbesparing, betere machine

Milieuzorg

IMZ Ja, energie is daarin niet zo belangrijk

certificaten Nee

INFORMATIEVERSTREKKING

ontvangen goede contactpersoon (zeer belangrijk)

relatie zeer goed

wijze van informatieverstrekking Niet veel brochures, veel via contacpersoon, niet veel via
beroepsvereniging

toegankelijkheid van de informatie ok

nuttigheidsgraad van de informatie nuttig

duidelijkheid/volledigheid geen problemen/opmerkingen

Begeleiding

frequentie Afhankelijk van periode tot periode

voldoende? ja
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ENERGIEAUDIT

Typering

soort Enkele uren personen van ico in bedrijf, later rapportje

Beslissing Bedrijf heeft zelf gevraagd

Waarom? Kosten analyseren, en beetje milieu

De audit

Relevante vragen, informatie aanwezig

Resultaten duidelijk, volledig Interessante resultaten, duidelijk en volledig

Aanbevelingen? Argumentatie ok? Ja, goed geargumenteerd, met terugverdientijden en kosten/baten
analuyses

Energiebesparing gerealiseerd Investeringen zijn voor binnenkort

Investeringen gebeurd? Nog niet

belang terugverdientijd niet zo belangrijk: de vraag ‘Is het nodig?’ is belangrijker

Premie

hoe groot 43000

belang ?

zonder informatie? Ja

zonder premie? Ja

Opmerkingen

1. Een goede contactpersoon bij de intercommunale is van enorm belang

2. Ergens gehoord dat het mogelijk was een audit te laten doen, en dan tijdens een persoonlijk contact naar
gevraagd en afspraken gemaakt.

3. Een investering die een positief milieu-effect heeft zal niet sneller gebeuren dan een andere, of mag niet
speciaal gepaard gaan met een grotere terugverdientijd.
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(15) Type premie: investering

Sector: Zonne- en schoonheidscenter

Personeelsleden: 8

Omzet: ?

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur redelijk klein (personeelskost)

belang milieu-investeringen geen milieu-investeringen

attitude hip zijn, meegaan met de tijd, jong en fris

belang milieu-imago niet belangrijk

reden voor energiebesparing is beste technologie voor de toepassing (heeft weinig warmte
nodig, en gasaansluiting is te duur voor het verbruik)

Milieuzorg NEE

IMZ neen

certificaten neen

Informatieverstrekking Niet echt goede relatie: netverzwaring duurde dubbel zo lang als
voorzien, door goed afspraken had dat voorkomen kunnen worden.

ontvangen regelmatig

relatie af ten toe contact, via informatie

wijze van informatieverstrekking brochures

toegankelijkheid van de informatie ok

nuttigheidsgraad van de informatie ok

duidelijkheid/volledigheid ok

Begeleiding

frequentie geen begeleiding

voldoende?
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INVESTERING

Typering

type warmtepomp

soort nieuwe installatie

plaats van technologie verwarming + airco van het zonne-schoonheidscenter

Beslissing

comparatieve studie niet echt, iets goedkoops, op elektriciteit was voor de hand liggend

belang terugverdientijd niet belangrijk, niet berekend

hoe snel niet geweten

hoeveel

Premie

van wie Imea

hoe groot 50000

belang groot aandeel (30 %)

zonder

informatie ja

premie ja

Opmerkingen

1. Warmtepomp was de goedkoopste oplossing en voor de hand liggend, aangezien er geen gasaansluiting
is, en de abo nnementskosten voor gas groot zijn ivm zijn verbruik.

2. Milieuvriendelijkheid is mooi meegenomen, maar was absoluut geen reden voor de investering.
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(16) Type premie: investering

Sector: tapijtenproducent (geweven en geluft)

Personeelsleden: 700

Omzet: 4 miljard

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur

belang milieu-investeringen

attitude  Koploper (milieucharter)

belang milieu-imago Zijn lid van een Europese organisatie waarbij bepaalde
milieunormen gehaald moeten worden

reden voor energiebesparing Zowel economisch als voor het milieu, volgorde is moeilijk te
bepalen

Milieuzorg

IMZ In de vorm van energiebalansen

certificaten Neen, behalve het milieucharter

Informatieverstrekking

ontvangen Komt er vaak zelf achter (contacten, is op de hoogte via andere
kanalen)

relatie Zeer goed

wijze van informatieverstrekking Contacten

toegankelijkheid van de informatie Afhankelijk van zijn voorkennis

nuttigheidsgraad van de informatie Afhankelijk van zijn voorkennis

duidelijkheid/volledigheid Zeer goed

Begeleiding

frequentie Niet van toepassing

voldoende? Niet van toepassing
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INVESTERING

Typering

type Frequentieregeling op 50 kW compressor

soort Vervanging na termijn van compressor

plaats van technologie Productie

Beslissing

comparatieve studie Ja, maar reeds jaren geleden bekeken en toen de keuze gemaakt.
Blijven nu gewoon deze lijn volgen

belang terugverdientijd Bepaalt de opportuniteit van de investering

hoe snel 3 jaar

hoeveel 25% besparing

Premie

van wie Ico

hoe groot 150.000

belang 66%

zonder

informatie Ja

premie Ja

Opmerkingen

1. volgorde van prioriteiten: economisch – milieu – gebruik.

2. deze onderneming is volledig onafhankelijk van premies en informatie.

3. Ze hadden de frequentieregelaar toch geplaatst op deze compressor. Voor andere, minder interessante
toestellen is volgens hun een premie veel interessanter.

4. zijn goed op de hoogte van andere steunmaatregelen.

5. Administratieve rompslomp is voor hun geen (capaciteits) probleem.

6. Hun interesse voor milieu/energie besparing is gekomen door een energie-audit uitgevoerd door de
voorloper van het VITO (het kerncentrum van Mol) die gratis een met de energiebus kwamen.

7. Ziet een evolutie in de rijpheid voor deze materie van de ico’s.

8. Doen ook aan relighting als er iets vervangen moet worden.
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(17) Type premie: investering

Sector: distributie en kleinhandel

Personeelsleden: 50

Omzet: 370 miljoen

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 3 miljoen (0.8%) maar vertekend beeld! Investering in winkels met
andere verhoudingen

belang milieu-investeringen Besparing

attitude Milieu is meegenomen

belang milieu-imago Niet

reden voor energiebesparing Financieel

Milieuzorg

IMZ Neen

certificaten Neen

Informatieverstrekking

ontvangen Misschien en brochure (--> oud papier)

relatie Geen

wijze van informatieverstrekking Nvt

toegankelijkheid van de informatie Nvt

nuttigheidsgraad van de informatie Nvt

duidelijkheid/volledigheid Nvt

Begeleiding

Frequentie Geen

voldoende? Geen
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INVESTERING

Typering

Type Warmtepomp

Soort Vervanging of nieuw bij herinrichting winkel

plaats van technologie Winkelverwarming en airco

Beslissing

comparatieve studie Ja

belang terugverdientijd Louter theoretisch; is een factor naast ruimtebesparing

hoe snel

hoeveel

Premie

van wie Ico

hoe groot Klein

belang 20%, mooi meegenomen

zonder

informatie Ja

premie Ja

Opmerkingen

1. Sporthome is de koepel van een aantal detailhandels. De investering, onderwerp van dit interview, heeft
plaats gevonden in een van de filialen (winkels van sport en vrijetijds artikelen)

2. Alle informatie van kwam van de leverancier en de architect, ook de informatie met betrekking tot de
premie.

3. Zijn vragende partij voor meer statische informatie. Willen zich graag vergelijken met andere bedrijven.

4. Hebben ook een relighting gedaan.

5. Presentatie is het vertrekpunt. Binnen de minimumnorm moet het zo goedkoop mogelijk gebeuren.
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(18) Type premie: investering

Sector: onderdelen voor aluminium ramen en deuren

Personeelsleden: 230 + 40

Omzet: 1,3 miljard

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu Elektriciteit (machines) en aardgas (verwarming)

factor energie in totale kostenstructuur 1 miljoen = 0.067%

belang milieu-investeringen Voldoen aan verplichtingen

attitude Louter voldoen

belang milieu-imago imago heeft geen belang

reden voor energiebesparing Financieel

Milieuzorg

IMZ Milieucoördinator

certificaten Neen

Informatieverstrekking

ontvangen

relatie Goede relatie met agent van ico

wijze van informatieverstrekking Brochures en mondeling

toegankelijkheid van de informatie Ok

nuttigheidsgraad van de informatie Ok

duidelijkheid/volledigheid Zeker voldoende

Begeleiding

frequentie 2 maal per jaar

voldoende? Ja
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INVESTERING

Typering

type Relighting – elektronische ballast

soort Vervanging

plaats van technologie Werkplaats

Beslissing

comparatieve studie Ja

belang terugverdientijd Groot

hoe snel 3 jaar

hoeveel

Premie

van wie ico

hoe groot 35.000

belang Totaal = 150.000 dus +/- 25 %

zonder

informatie Ja, niet afhankelijk van info ico

premie Ja; premie is louter mooi meegenomen; verandert de
terugverdientijd niet drastisch

Opmerkingen:

Nood was de drijfveer (luxe en financieel)
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(19) Type premie: investering

Sector: zetmeel op basis van rijst

Personeelsleden: 100

Omzet: 1,5 miljard

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 40 tot 50 miljoen = +/-  3%

belang milieu-investeringen Worden als belangrijk bestempeld. Gaan uit van het source oriented
principle

attitude Ze gaan iets verder dan de norm om een marge te hebben
(uiteindelijk econ. motief)

belang milieu-imago Omwille van doelgroep (voedingsector) zeer belangrijk. Organiseren
aardig wat bedrijfsbezoeken

reden voor energiebesparing Energie is verantwoordelijk voor een groot deel van de
kostenstructuur ==> belangrijk

Milieuzorg

IMZ Doen aan afvalscheiding, beperken verpakkingsafval en hebben een
externe milieudienst

certificaten Zijn met een hygiëne certificaat gestart (HCCP)

Informatieverstrekking

ontvangen Ja, oa. via accountmanager maar ook via vakliteratuur

relatie Goede nauwe relatie

wijze van informatieverstrekking Persoonlijke contacten en brochures (die wel bijgehouden maar niet
gelezen worden)

toegankelijkheid van de informatie Geen probleem

nuttigheidsgraad van de informatie Geen probleem

duidelijkheid/volledigheid Geen probleem

Begeleiding Accountmanager is ‘bereikbaar”, geen pro-actieve opstelling

frequentie 3 tot 4 maal per jaar

voldoende? Ja
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INVESTERING

Typering

type Snelheidsregelaar

soort Nieuw, past in totale vernieuwing van de site

plaats van technologie Productie

Beslissing

comparatieve studie Ja

belang terugverdientijd Neen

hoe snel Nvt

hoeveel Nvt

Premie

van wie Intercommunale

hoe groot 150.000 op 40.000.000

belang 0.375 %, ze was dus gewoon mooi meegenomen

zonder

informatie Ja, maar je was toch wel heel belangrijk

premie Ja

Opmerkingen

1. Terugverdientijd was niet belangrijk omwille van het belang van de potentiële besparing in de
energiefactuur die een groot aandeel in de kostenstructuur heeft.

2. Eerst de financiële en daarna pas de milieu overweging.

3. Contacten met ico zijn prima. Ze vermoeden dat de liberalisering hier iets voor tussen zit.
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(20) Type premie: investering

Sector: industrie op maat

Personeelsleden: 1000

Omzet: 5 miljard te verdelen over twee vestigingen (exacte verdeling schommelt)

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 32 miljoen (0.6%)

belang milieu-investeringen Geen cijfer op te plakken. (Zie attitude)

attitude Focus ligt op kwaliteit. Milieu zit wel in de lift

belang milieu-imago Milieu is vaak een vraag in een bestek maar nooit een breekpunt

reden voor energiebesparing financieel

Milieuzorg

IMZ Neen. Beperken zich op KT op wettelijke bepalingen. Op LT is het
wel een doel

certificaten ISO 9001

INFORMATIEVERSTREKKING

ontvangen ja

relatie persoonlijk

wijze van informatieverstrekking documenten toegestuurd door accountmanager. Installateur was
NIET op de hoogte

toegankelijkheid van de informatie voldoende

nuttigheidsgraad van de informatie voldoende

duidelijkheid/volledigheid voldoende

Begeleiding

frequentie 4 à 5 / jaar

voldoende? ok, maar weinig ruimte voor creativiteit



Onderzoek naar de energiebesparingseffecten van de REG-acties van de elektriciteitsdistributiesector in Vlaanderen
Manon Kerssemeeckers, Roel De Coninck, Joos Gysen, Hans Bruyninckx, Geert Palmers
3E – HIVA-K.U. Leuven - 27/06/02 P 183 / 198

INVESTERING Warmtepomp

Typering

type verwaring/airco

soort vervanging samen met verbouwing (na levensduur of nieuw)

plaats van technologie secundaire arbeidsvoorwaarden

Beslissing

comparatieve studie ja

belang terugverdientijd element van prijsvergelijking

hoe snel 1.5 jaar (sterk conjunctuur gebonden) maximum 2 jaar

hoeveel

Premie

van wie ico

hoe groot 150.000 op 8 miljoen (2%)

belang niet erg belangrijk omdat variabele kosten veel sterker doorwegen
in algemeen kostenplaatje

zonder

informatie neen

premie ja

Opmerkingen

1. Belang van comfort, esthetiek en louter praktische elementen was groot

2. Installateur was niet op hoogte van regeling voor deze investering

3. Hebben ook een relighting gedaan die wel vanuit de hoek van de installateur voorgesteld werd. De
Installateur verrekende zelfs de premie is zijn offerte!

4. Warme lucht verhitters: goeie begeleiding door ico zonder dat dit doorslaggevend was.
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(21) Type premie: investering

Sector: Werkplaats

Personeelsleden: ??

Omzet: Zelfstandige openbare instelling. Omzet is niet van belang.

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur Deze werkplaats verbruikt 5 GWH/jaar (de tractie afdeling verbruikt
1000 GWH/jaar; maw het is niet hier dat de grote
besparingsmarges liggen)

belang milieu-investeringen Milieu-investeringen als dusdanig gebeuren niet.

attitude Louter voldoen aan vereisten wetgeving (vereisten die niet erg
dominant zijn)

belang milieu-imago niet erg belangrijk

reden voor energiebesparing Louter financieel

Milieuzorg

IMZ Milieudienst (houden zich bezig met schrootverwerking, afval en
waterzuivering

Certificaten neen

Informatieverstrekking

ontvangen

relatie Niet meer zo goed. Contactpersoon bij ico is vervangen.

wijze van informatieverstrekking Moeilijk in te schatten

toegankelijkheid van de informatie Moeilijk in te schatten

nuttigheidsgraad van de informatie Moeilijk in te schatten

duidelijkheid/volledigheid Moeilijk in te schatten

Begeleiding

frequentie maandelijks

voldoende? vroeger wel nu minder
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INVESTERING zie opmerkingen

Typering

type

soort vervangingsinvestering na levensduur

plaats van technologie productie en secundaire arbeidsvoorwaarden

Beslissing

comparatieve studie Ja

belang terugverdientijd Neen

hoe snel

hoeveel

Premie

van wie Dat vragen zij zich ook af

hoe groot

belang

zonder

informatie ja

premie ja

 Opmerkingen

1. Het studiebureau ‘bedenkt’ en implementeert deze maatregelen maar heeft totaal geen voeling met de
financiële kant. Wel hebben zij een jaarlijks budget waarbinnen zij moeten blijven. Deze beperking van
een jaarlijkse budget brengt de terugverdienperiode impliciet op 1 jaar. Voor deze grote werven is dit wel
zeer weinig en eventueel ook een rem.

2. Een sterke actor bij veranderingen in het algemeen is het vakbondswezen. Indien de vakbonden de
verandering maar niets vinden (en hun enige bekommernis is de appreciatie van de werknemers) dan
komt de investering er niet. De mensen van de studiedienst leven duidelijk met de daver op het lijf voor
de vakbonden.

3. Uiteindelijk is de belangrijkste overweging een combinatie van best technologie en de jaarlijkse
budgettaire beperking.
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(22) Type premie: investering

Sector: beschutte werkplaats: bekabeling – metaal - tuinbouw

Personeelsleden: 1500

Omzet: meer dan 1 miljard

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 2% (elektriciteit en aardgas)

belang milieu-investeringen Belangrijk

attitude Koploper

belang milieu-imago Belangrijk richting klanten toe

reden voor energiebesparing Kosten drukken en imago en natuurlijk voldoen aan de normen

Milieuzorg

IMZ Is een onderdeel van IKZ

certificaten ISO 14000 - milieucharter

Informatieverstrekking

ontvangen Ico

relatie Zeer goed, partnership

wijze van informatieverstrekking Ico zoekt actief en doet voorstellen

toegankelijkheid van de informatie Zeer goed

nuttigheidsgraad van de informatie -

duidelijkheid/volledigheid Ja

Begeleiding

frequentie Minstens 3 maal per jaar

voldoende? Ja
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INVESTERING

Typering

type Relighting

soort Investering na termijn

plaats van technologie Arbeidsomstandigheden

Beslissing

comparatieve studie Ja

belang terugverdientijd Slechts een van factoren in een globale kostenberekening

hoe snel ?

Hoeveel ?

Premie

van wie Ico

hoe groot 100.000

Belang 10%

Zonder

Informatie ?

Premie ?

Opmerkingen

1. Zinvolheid is een belangrijke afweging. Zinvolheid is de belangrijkste afweging zolang het kostenplaatje
niet negatief uitvalt. Dus eerst de economische afweging en daarna de ideologische afweging

2. Hebben energie-audit laten uitvoeren. Kregen veel informatie/vaststellingen maar weinig pragmatische
oplossingen.

3. Het grootste probleem voor rationeel energiegebruik is het ‘gewicht’ van het thema. Je kunt moeilijk
mensen warm maken voor extra inspanningen die slechts 25% besparing opleveren voor een kostenpost
van slechts 2%.

4. Rol van premie is vooral aandacht trekken, soort katalysator.
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 (1) Controlegroep

Sector: groothandel voeding (bakkerij waren) productie en distributie

Personeelsleden: 89

Omzet: 2,5 MIA

BEDRIJF

BEDRIJF EN ENERGIE-MILIEU

factor energie in totale kostenstructuur 1,5%

belang milieu-investeringen Niet erg nodig aangezien ze zeer weinig vervuilen

attitude Voldoen aan de wettelijke reglementering

belang milieu-imago Niet erg belangrijk (niet relevant in hun sector)

Energiebesparing Ja  (stoomketel en binnenkort kwikdamplampen)

reden voor energiebesparing Noodzakelijk omdat oude technologie niet meer voldoet en dit
gewoonweg de nieuwe technologie is.

MILIEUZORG

IMZ Hebben een milieudienst die aan een extern bureau uitbesteed is.

certificaten Enkel hygiëne certificaten

INFORMATIEVERSTREKKING

ontvangen Neen

relatie Komen de meters noteren en hebben een piekbewaking
geïnstalleerd

wijze van informatieverstrekking nvt

toegankelijkheid van de informatie nvt

nuttigheidsgraad van de informatie nvt

duidelijkheid/volledigheid nvt

BEGELEIDING

frequentie Geen inhoudelijke contacten

voldoende? ja

OPMERKINGEN

De verantwoordelijke voor het onderhoud is de voornaamste informatiebron. Deze persoon is door zijn
ervaring op de hoogte van de technologieën die relevant zijn voor het bedrijf.
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(2) Controlegroep

Sector: veevoeding

Personeelsleden: 383

Omzet: 4 MIA

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur Variabel tussen 1 en 5 % (energiefactuur 50 tot 250 miljoen)

belang milieu-investeringen Zeer belangrijk hebben wel wat afval

attitude Gaan verder dan wettelijk verplicht

belang milieu-imago Staat in mission statement

Energiebesparing Ja, condensketel met warmte recuperatie, frequentieregeling,
verlichting

reden voor energiebesparing Financieel blijft dominant (zeker omdat het om zeer grote bedragen
gaat)

Milieuzorg

IMZ Wel een milieuverantwoordelijke

certificaten Vinden ze onzin. Is alleen goed voor de organisatioe die de
certifiëring doet.

Informatieverstrekking

ontvangen Neen

relatie Geen relatie

wijze van informatieverstrekking nvt

toegankelijkheid van de informatie nvt

nuttigheidsgraad van de informatie nvt

duidelijkheid/volledigheid nvt

Begeleiding

frequentie 0

voldoende? ja, hebben tot nu dit niet als een nadeel ondervonden.
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(3) Controlegroep

Sector: productie van specerijen

Personeelsleden: 89

Omzet: 409 MIO

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 4% (140.000 per maand)

belang milieu-investeringen Niet belangrijk

attitude Wettelijke verplichtingen volgen

belang milieu-imago Niet belangrijk

Energiebesparing Ja, daar wordt wel naar gekeken(!)

reden voor energiebesparing Financieel

Milieuzorg Neen

IMZ Neen

certificaten

Informatieverstrekking

ontvangen Neen

relatie Nog nooit iets van gehoord

wijze van informatieverstrekking nvt

toegankelijkheid van de informatie nvt

nuttigheidsgraad van de informatie nvt

duidelijkheid/volledigheid nvt

Begeleiding

frequentie 0

voldoende? ja

opmerkingen

Hebben geen contact met energie intercommunale en hebben daar naar eigen zeggen geen behoefte aan.

De terugverdientijd die zij hanteren is 2 tot 3 jaar maximum.
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(4) Controlegroep

Sector: aan/verkoop van ladders en stellingen

Personeelsleden: 2

Omzet: 20 MIO

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 120.000 (0,6%)

belang milieu-investeringen De eigenaar is de schepen van leefmilieu in zijn gemeente. Hij kan
het zich niet permitteren een scheve schaats te rijden.

attitude Vragen ook aan leveranciers om rekening te houden met de milieu-
aspecten van hun activiteit

belang milieu-imago Belangrijk. Leveranciers en klanten vragen ernaar.

Energiebesparing Ja

reden voor energiebesparing Financieel blijft hoofdbrok

Milieuzorg

IMZ Neen

certificaten Louter veiligheidscertificaten

Informatieverstrekking

ontvangen Neen, zelfs geen brochure

relatie nvt

wijze van informatieverstrekking nvt

toegankelijkheid van de informatie nvt

nuttigheidsgraad van de informatie nvt

duidelijkheid/volledigheid nvt

Begeleiding

frequentie 0

voldoende? Ja, ze hebben er geen nood aan.
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(5) Controlegroep

Sector: distributie

Personeelsleden: 292

Omzet: 6 MIA

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 5% (+/- 300 miljoen)

belang milieu-investeringen Niet echt

attitude passief belang aan milieu

belang milieu-imago passief (pakken er zelf niet actief mee uit maar als het ter sprake
komt dan zullen ze er wel de aandacht op vestigen)

Energiebesparing Ja        vooral gedrag georiënteerd

reden voor energiebesparing Financieel maar ook milieu

Milieuzorg

IMZ Neen, wel een preventie- en onderhoudsdienst waar milieu
behartigd wordt.

certificaten Neen

Informatieverstrekking

ontvangen Ja

relatie Positief

wijze van informatieverstrekking Goed

toegankelijkheid van de informatie Goed

nuttigheidsgraad van de informatie Goed

duidelijkheid/volledigheid Goed

Begeleiding

frequentie Enkele malen per jaar

voldoende? Ja

Opmerkingen

1. De intercommunale blijkt hier wel goed te werken in het algemeen alhoewel REG als dusdanig niet echt
een onderwerp is. dat aangekaard wordt.

2. De link aannemer-ico schijnt wel een zeker succes met zich mee te brengen. De aannemer suggereert
een bepaalde investering en klopt samen met het bedrijf aan bij de ico.
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(6) Controlegroep

Sector: Uitgeverij

Personeelsleden: 365

Omzet: 2,5 miljard

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 7 miljoen per jaar (0,3%)

belang milieu-investeringen Zeer belangrijk.

attitude Willen overal zeer goed in orde mee zijn maar trachten binnen de
sector de voortrekker te zijn

belang milieu-imago Voor directie is dit zeer belangrijk. Enerzijds omwille van intrinsieke
milieu overwegingen en anderzijds omwille van het vermijden van
slechte reclame (dit is een zeer zichtbaar bedrijf)

Energiebesparing Ja

reden voor energiebesparing Financieel – milieu

Milieuzorg

IMZ Aparte milieudienst

certificaten Neen

Informatieverstrekking

ontvangen Infoblaadjes en voornamelijk leveranciers en installateurs

relatie geen problemen

wijze van informatieverstrekking nvt

toegankelijkheid van de informatie nvt

nuttigheidsgraad van de informatie nvt

duidelijkheid/volledigheid nvt

Begeleiding

frequentie ?

voldoende? Ja

Opmerkingen

1. De intecommunale voert zeker geen pro-actief beleid, niet in het algemeen en ook niet voor REG.

2. Bij de bouw van een nieuwe site hebben ze maximaal voor milieu en energievriendelijke technologieën
gekozen.

3. Doen aan warmterecuperatie, hebben condensbatterijen en lozen geen afvalwater.
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(7) Controlegroep

Sector: Verkoop van auto’s

Personeelsleden: 25

Omzet: 500 miljoen

BEDRIJF

Bedrijf en energie-milieu

factor energie in totale kostenstructuur 0,3 % van omzet

belang milieu-investeringen Zeer belangrijk, doen veel inspanningen

attitude Willen in orde zijn

belang milieu-imago Zeer belangrijk, ook naar klanten toe. Promoten ook lpg.  Willen
toch ook in de sector toonaangevend zijn

Energiebesparing Ja

reden voor energiebesparing Comfort – financieel – milieu

Milieuzorg

IMZ Neen

certificaten Werken aan ISO 14001 (LT) en ISO 9002 (KT)

Informatieverstrekking

ontvangen Niets ontvangen

relatie ?

wijze van informatieverstrekking nvt

toegankelijkheid van de informatie nvt

nuttigheidsgraad van de informatie nvt

duidelijkheid/volledigheid nvt

Begeleiding

frequentie nvt

voldoende? Krijgen alleen brochures maar vragen ook niet meer informatie

Opmerkingen

1. Zeer opvallend dat deze onderneming die toch een grote klant is met een energiefactuur van meer dan
een miljoen niet gecontacteerd wordt door de ico. Zeker als we rekening houden met het feit dat deze
onderneming tijdens de laatste jaren een nieuwe mega toonzaal en werkplaats gebouwd heeft en een
ander complex van aanzienlijke afmetingen gerenoveerd heeft.

2. Buiten energie maatregelen gebeuren hier ook andere zaken zoals een regenwaterput, sorteren van afval,
waterzuivering en wordt aardgas ondanks dat het duurder is toch gebruikt!
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(8), (9)  Controlegroep:  2 ondernemingen samen

Sector: Schoonmaak kleinhandel kleding

Personeelsleden: 2 + x 2

Omzet: ?? 5 miljoen

Deze ondernemingen hebben een energiefactuur van ca. 100.000 frank per jaar. Ze hebben nog nooit
contact gehad met de ICO en weten ook niets af van REG. Dit neemt niet weg dat nadat ik ze verteld
heb wat REG inhoudt, ze er toch positief tegenover staan. Ze zouden zelfs overwegen een REG
technologie in huis te halen op voorwaarde dat deze binnen maximaal 3 jaar terug te verdienen is en
indien de vervanging plaats vindt na de levensduur van de traditionele technologie (dit wijst erop dat
deze mensen hun tijd prioritair moeten verdelen en extra, niet onmiddellijk noodzakelijke,
investeringen op het achterplan komen te staan).

(10)  Controlegroep

Sector: Industriële wasserij

Personeelsleden: ?

Omzet: 25 miljoen

Deze onderneming heeft een energiefactuur van 1 miljoen per jaar. Dit betekent een verhouding van
4% op de omzet. Naar aanleiding van de bouw voor een nieuwe site heeft de zaakvoerder vaak
getracht de energie-intercommunale te contacteren om over rationeel energiegebruik (en andere
zaken) te praten. Ze hebben nooit geantwoord en hij is dat duidelijk zat. De relatie met de
intercommunale is dus nu nihil.

Wel heeft hij nog altijd de bedoeling milieu/energie investeringen te doen die economische
verantwoord zijn (=voorwaarde).

Deze onderneming heeft een ISO 9001 maar heeft nog nooit gehoord van de ISO 14000
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Annex G : Voorbeeld van primaire energiebesparing van indirecte acties :
sensibilisering en educatie  -  ‘Bouwteams’

Inleiding

Uit de enquête die Interelectra bij ex-cursisten BouwTeams uitgevoerd heeft, blijkt een merkbare
verschuiving van deze bouwers naar een hoger isolatiepeil. Ook andere energiezuinige investeringen
worden meermaals toegepast. In onderstaande berekening zal enkel de invloed van een hogere
isolatiegraad op het energieverbruik ingecalculeerd worden.

Rekenmethodiek (bepalen van gemiddelde besparing van BouwTeamers):

1. Gemiddelde (gewogen!) warmteverliesoppervlakte van eengezinswoningen in Vlaanderen (SENVIVV,
p.25): 485 m²

2. aandeel van de verschillende typewanden in de totale verliesoppervlakte van woningen (SENVIVV,
p.45):

§ muren 33% => bij gemiddelde Vlaamse woning ( x punt 1): 160 m²

§ vloeren 27% => bij gemiddelde Vlaamse woning ( x punt 1): 131 m²

§ daken 30% => bij gemiddelde Vlaamse woning ( x punt 1): 146 m²

§ vensters 10% => bij gemiddelde Vlaamse woning ( x punt 1):  48 m²

3. Gemiddelde (gewogen!) isolatiediktes bij respondenten enquête BouwTeams:

§ muren (lambda = 0,04) 7,60 cm k-waarde = 0,53 W/m²°C

§ vloeren (lambda = 0,035) 9,00 cm k-waarde = 0,39 W/m²°C

§ daken (lambda = 0,04) 16,40 cm k-waarde = 0,24 W/m²°C

§ vensters k-waarde = 1,30 W/m²°C

4. Het ks-peil van een Bouwteam-woning met de vernoemde verhoudingen, is dan: (0,53*160 +
0,39*131 + 0,24*146 + 1,3*48)/485 = 0,48 W/m²°K

Opmerking: Enkel de isolatielaag in rekening gebracht!! De andere samenstellende delen (binnenblad,
buitenblad, dakbedekking, betonvloer, ….)  van de bouwschil zijn weggelaten in de berekening (zijn
gelijk verondersteld voor SENVIVV en BouwTeam)

5. Gemiddelde (gewogen!) isolatiediktes van bouwdelen van recente woningen in Vlaanderen (zie
SENVIVV, p.56):

§ muren 4,35 cm k-waarde = 0,92 W/m²°C

§ vloeren 1,84 cm k-waarde = 1,90 W/m²°C

§ daken 12,78 cm k-waarde = 0,31 W/m²°C

§ vensters k-waarde = 2,65 W/m²°C

6. Het ks-peil van een SENVIVV-woning met de vernoemde verhoudingen, is dan: (0,92*160 +
1,90*131 + 0,31*146 + 2,65*48)/485 = 1,17 W/m²°K (zie ook opm. punt 4)

7. Procentueel verschil tussen standaard- en BouwTeam-woningen in ks-peil en dus ook in verbruik:
0,48 / 1,17 = 0,41. Een BouwTeam-woning verbruikt dus slechts 41% van een SENVIVV-woning.

8. Gemiddeld verbruik van standaard woning in Vlaanderen =  3.040 m³ aardgas / jaar (SENVIVV,
p.89)

9. Energiebesparing van een BouwTeamwoning t.o.v. SENVIVV = 3.040 – 0,41*3.040 = 1790 m³
aardgas/jaar
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10. Per BouwTeam-deelnemer in rekening te brengen primaire energiebesparing: 1.790 m³ * 10
kWh/m³ = 17.900 kWh/jaar primaire energie

11. Hierop dient nog een correctiefactor toepassen owv onrechtstreekse effecten zoals aangetoond
deze studie ; deze factor is echter nooit onderzocht voor bouwteams.
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