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INHOUD 

Deze syllabus handelt over de energetische en ecologische uitdagingen, alsook over de reglementaire 
context van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de 
verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. 
 
 

DOELPUBLIEK 

De verwarmingsprofessionals die een erkenning wensen aan te vragen als erkende 
verwarmingsketeltechnicus, erkende verwarmingsinstallateur of EPB-verwarmingsadviseur. 
 

 
UPDATE 

De reglementaire module (vorige versie: oktober 2010) die bestemd was voor de opleiding van de erkende 
professionals in de verwarmingssector werd in 3 syllabi onderverdeeld: 

- deze syllabus (‘energetische en ecologische uitdagingen’) die de toestand wereldwijd en in België 
beschrijft op het vlak van de energiebronnen en het klimaat; 

- de syllabus ‘EPB-ordonnantie’ die de reglementaire context schetst in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, waar de ‘EPB-verwarmingsreglementering’ van toepassing is; 

- de syllabus ‘reglementaire module’ die handelt over de EPB-verwarmingsreglementering, alsook over de 
reglementering inzake milieuvergunningen voor verwarmingsinstallaties in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

 
In het deel ‘energetische en ecologische uitdagingen’ werden de gegevens bijgewerkt, en werden sommige 
passages samengevat in een poging om te beantwoorden aan de doelstelling van deze syllabus: de 
professionals sensibiliseren voor de energetische en ecologische vraagstukken.
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HOOFDSTUK 1: DE WERELDWIJDE ENERGIETOESTAND 
 
1. DE WERELDWIJDE VOORRAAD FOSSIELE BRANDSTOFFEN 
 
1.1 Aardolie 

Volgens het ‘World Energy Resources: 2013 Survey’ rapport van de World Energy Council werd de totale 
bewezen voorraad aardolie eind 2013 op 1.650 miljard vaten geschat, zijnde 224 miljard ton. Dat zou, globaal 
genomen, overeenstemmen met 54 productiejaren (ratio Reserve/Productie, ratio R/P verderop in de tekst), 
op voorwaarde dat de productie het huidige tempo aanhoudt, en dat geen nieuwe belangrijke vindplaatsen 
worden ontdekt. 

Figuur 1.1 toont de wereldwijde verdeling van die voorraad eind 2013. 

 
Figuur 1.1: Verdeling van de wereldwijde bewezen voorraad aardolie eind 2013 

Bron: Comité professionnel du pétrole CPDP; Oil and Gas Journal. 

De OPEC-landen vertegenwoordigen 73% van de wereldwijde voorraad, en het Gemenebest van 
onafhankelijke staten (11 van de 15 voormalige Sovjetrepublieken waaronder Oekraïne en Rusland) beschikt 
alleen al over 7,2% van het wereldtotaal. 

 
1.2 Aardgas 

Eind 2011
1
 bedroeg de totale bewezen voorraad aardolie 209.742 miljard m

3
, wat overeenkomt met 60 

productiejaren (ratio R/P), op voorwaarde dat het productietempo zich op het huidige niveau stabiliseert 
(hoewel bepaalde scenario’s een aanzienlijke productiestijging voorzien om te voldoen aan een toenemend 
verbruik) en geen nieuwe belangrijke vindplaatsen worden ontdekt. 

  
Figuur 1.2: Verdeling van de wereldwijde voorraad aardgas

1
 

                                                      
1
 Volgens het ‘World Energy Ressources: 2013 Survey’ rapport van het Comité Mondial de l’Energie 
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1.3 Vaste brandstoffen (steenkool …) 
 
De bewezen voorraad vaste brandstoffen werd eind 2011

2
 geschat op 892 miljard ton, wat overeenkomt met 

119 productiejaren (ratio R/P), indien het productieniveau onveranderd blijft. 
 
Figuren 1.3 tonen de wereldwijde verdeling van die voorraad per continent en per land. 
 

  

 

Figuren 1.3: Verdeling van de wereldwijde voorraad vaste fossiele brandstoffen 

 
 
 

 
Samengevat : 
 
Ook al zijn de aangekondigde cijfers theoretisch, aangezien nog veel onzekerheid heerst over de 
beschikbaarheid van deze bronnen (snelheid waarmee de olievelden uitgeput zullen raken op basis van 
hun rijpheid, de evolutie van de wereldwijde vraag naar vaste brandstoffen, de politieke context ten 
overstaan van de productielanden, …), is het gebruik van de voorraad fossiele brandstoffen zonder 
twijfel beperkt in de tijd.  
De prijs zal trouwens afhangen van de beschikbaarheid. 
 
We wijzen er ook op dat België, en zelfs Europa, slechts over een heel beperkte voorraad fossiele 
brandstoffen beschikt. 
 
Bijgevolg, en zelfs zonder rekening te houden met de milieu-impact die verderop in deze tekst zal worden 
aangekaart, is een rationeel energieverbruik niet langer een optie maar een noodzaak. 
 

 

 

                                                      
2
 Volgens het ‘World Energy Ressources: 2013 Survey’ rapport van het Comité Mondial de l’Energie 
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2. HET WERELDWIJDE VERBRUIK VAN PRIMAIRE ENERGIE 
 
De volgende grafiek toont de evolutie van het wereldwijde primaire energieverbruik van 1965 tot 2013. Ter 
herinnering, primaire energie is de energie die in de natuur beschikbaar is, voordat die verwerkt wordt.  

 
Figuur 1.4 Verbruik van primaire energie per land of zone, met uitzondering van hout 

Bron: BP Statistical Review 2014 

 
We stellen vast dat het wereldwijde verbruik van primaire energie nog sterk toeneemt (+ 25% tussen 2003 en 
2013), ook al stabiliseert dat in de EG en in Noord-Amerika. De voorbije tien jaar werd een sterke toename 
vastgesteld in Azië, met name in China en India. 

 
 Figuur 1.5 Verdeling van de energiedragers in het verbruik van primaire energie 

Bron: Publicatie van het Comité Mondial de l’Energie - World Energy Resources 2013 Survey 

 
Fossiele energieën vormen vandaag de belangrijkste energiedragers (meer dan 80%). In 2011 werd aan de 
wereldwijde vraag naar primaire energie voldaan naar rata van 33% door aardolie, 27% door steenkool en 
22% door gas. 

 

 
Samengevat: 
 
Het wereldwijde verbruik van primaire energie blijft stijgen. 
De belangrijkste energiedragers zijn vandaag: aardolie, steenkool en gas. 
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HOOFDSTUK 2 : DE ENERGIETOESTAND IN BELGIE 
 
1. HET ENERGIEVERBRUIK IN BELGIE      

 
Figuur 2.1 toont de evolutie van het totale verbruik van primaire energie per energiedrager voor België. Dat is 
vrij constant. 

 

Figuur 2.1: Totaal Belgisch verbruik van primaire energie per energiedrager in Mtoe 

Bron: FOD Economie, Observatorium voor de Energie - kerncijfers 2010 

 
Figuur 2.2 situeert België ten opzichte van andere geografische zones op het vlak van de energievraag per 
inwoner in 2007 (eindverbruik). 

 

Figuur 2.2: Eindenergieverbruik per inwoner in 2007 (in toe/inwoner) 

Bron: BP Statistical Review of World Energy June 2008 - Population: Population Reference Bureau (PRB) 

 



 

PAGINA 8 VAN 18 – ENERGETISCHE EN ECOLOGISCHE UITDAGINGEN – REVISIE 1 – NOVEMBER 2014 

  

2. DE EVOLUTIE VAN DE ENERGIEPRIJS IN BELGIE 
 

Figuur 2.4 toont de evolutie van de energieprijzen in België tijdens de voorbije 5 jaar. 

  

Figuur 2.4: Evolutie van de prijs van de energiedragers van 2009 tot 2014 

Bron: Apere – Energie-Prijzen-Observatorium 

 

Tussen 2009 en 2014 werd de volgende evolutie vastgesteld: 
- hout: houtblokken + 1,7% en pellets + 2,9% 
- stookolie: + 10,3% 
- gas: + 6,3% 
- elektriciteit: + 3,2% 
 

De volgende figuur toont de evolutie van de gezinsuitgaven in België voor elektriciteit en gas, ten opzichte 
van de loonindexen. 

 
Figuur 2.5: Evolutie van de gezinsuitgaven in België voor elektriciteit en gas 

Bron: Crioc – gegevens van de FOD economie en FOD WASO 

 
 

Samengevat: 

 

In ons land blijft het gemiddelde verbruik per inwoner stabiel, maar blijven de energieprijzen en het aandeel 
van de gezinsuitgaven voor energie stijgen. 
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3. DE ENERGIETOESTAND IN BRUSSEL 
 
De onderstaande grafiek van de energiestromen biedt een schematische weergave van de energietoestand 
van een entiteit (regio of land bijvoorbeeld). Dat type van grafiek bestaat uit 3 delen:  
- links: de energiebevoorrading komende van buitenaf (andere regio’s of andere landen), waarbij de lokale 

productie wordt gevoegd; 
- midden: de verwerking van de energie in de beschouwde geografische entiteit, de verliezen verbonden 

met de verwerking en de distributie en de eventuele uitvoer naar andere regio’s of landen; 
- rechts: het eindverbruik. 

 
 

Figuur 2.6: Schematische weergave van de bronnen en het verbruik voor een energiedrager 

 
De grafiek van de energiestromen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgedrukt in GWh (LCV), opgesteld 
voor 2011 (figuur 2.7), toont de sterke energieafhankelijkheid die het Brussels Gewest typeert ten opzichte 
van andere Belgische of buitenlandse regio’s: de van buitenaf aangevoerde energie primeert in hoge mate, 
hetgeen logisch is in een stedelijke omgeving. 

 

Figuur 2.7: grafiek van de energiestromen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgesteld voor 2006 [GWh] 

(LCV) 

Bron: Energiebalans 2006 van het BHG 

 
 
 



 

PAGINA 10 VAN 18 – ENERGETISCHE EN ECOLOGISCHE UITDAGINGEN – REVISIE 1 – NOVEMBER 2014 

  

De energiebevoorrading van het Brussels Gewest onderscheidt zich door een belangrijk deel aardgas en 
elektriciteit. Steenkool kent een dalend verbruik ten opzichte van 2005, en is vrijwel verdwenen uit het 
Brusselse landschap. 
Wat betreft het eindverbruik, vormt de residentiële sector (woningen) de grootste energieverbruiker, met een 
totaal energieverbruik van 37,5% in Brussel in 2011. Daarna volgen de tertiaire sector en het vervoer (figuur 
2.8).  
De totale vraag naar energie in Brussel bedraagt 22097 kWh/inwoner per jaar. 
 

 
 

Figuur 2.8: Evolutie van het totale jaarlijkse energieverbruik van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, per 
activiteitensector sinds 1990 

Bron: Energiebalans 2011 van het BHG 

 

Het energieverbruik in de residentiële sector (woningen) kan schematisch worden opgedeeld in enerzijds de 
brandstoffen voor de verwarming en anderzijds de elektriciteit.  
De brandstoffen (voornamelijk aardgas, maar ook stookolie) worden gebruikt voor de verwarming van de 
lokalen, de productie van warm water en koken. Het totale verbruik van verwarmingsbrandstoffen is 
afhankelijk van de klimaatomstandigheden, de draagwijdte van het woonpark (aantal huizen en 
appartementen in het Gewest) en van de kwaliteit van het woonpark (al dan niet centrale verwarming, niveau 
van thermische isolatie, compactheid,…). 
De elektriciteit wordt gebruikt voor de verlichting, het gebruik van elektrische huishoudtoestellen, en, in 
mindere mate, om te verwarmen en klimatiseren in sommige gebouwen. Het verbruik daarvan is met 51% 
gestegen sinds 1990. 
 

 

 
Samengevat : 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is heel afhankelijk van de energie-invoer. 
De residentiële en tertiaire sectoren zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van het energieverbruik op 
het regionale niveau. 
De belangrijkste energiedragers die gebruikt worden, zijn aardgas, stookolie en elektriciteit. 
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HOOFDSTUK 3: DE KLIMAATVERANDERINGEN    
 
1. HET BROEIKASGASEFFECT3 
 
Wanneer de zonnestraling de dampkring bereikt, wordt een deel daarvan rechtstreeks teruggekaatst door de 
atmosfeer, de wolken en de heldere delen van het aardoppervlak, en teruggestuurd naar de ruimte. Het 
andere deel wordt geabsorbeerd door de atmosfeer en het aardoppervlak. 
De straling die geabsorbeerd wordt door het aardoppervlak, wordt teruggestuurd naar de atmosfeer in de 
vorm van infraroodstralen. Een deel van die stralen wordt teruggekaatst door de broeikasgassen en de 
hogere lagen van de atmosfeer, en de rest verdwijnt in de ruimte.  
De straling die teruggekaatst wordt door de broeikasgassen en de hogere lagen van de atmosfeer, en die 
terugkeert naar de Aarde, vormt het broeikasgaseffect. Die straling ligt aan de basis van een extra 
warmtetoevoer aan het aardoppervlak. Dat mechanisme zorgt ervoor dat onze planeet een gemiddelde 
temperatuur heeft van 15 °C in plaats van -18 °C! 

 

 

 

Figuur 3.1: Illustratie van het mechanisme van het broeikaseffect 

Nota: 
1. zonnestraling,  
2. weerkaatsing van een deel van de straling door de atmosfeer en de wolken, 
3. absorptie die de atmosfeer deels opwarmt,  
4. straling die het aardoppervlak bereikt,  
5. de aarde absorbeert de straling en zendt die terug in de vorm van infraroodstralen,  
6. de infraroodstalen (IR) ontmoeten de broeikasgassen,  
7. een deel van de IR wordt teruggekaatst naar de aarde door de broeikasgassen (de H2O waterdamp, CO2, 

  methaan CH4, stikstofoxiden N2O, ozon O3, gefluoreerde gassen: HFC, PFC, SF6, …) en  

8. door de hogere lagen in de atmosfeer,  
9. de rest verdwijnt in de ruimte.  

 
Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 Bronnen: FOD Economie,K.M.O., Middenstand en Energie – IPCC 2001 
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2. EMISSIES VAN BROEIKASGASSEN 
 
De volgende figuur toont de evolutie van de concentraties van de belangrijkste broeikasgassen van het jaar 0 
tot 2005. Daaruit blijkt de belangrijke stijging van de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer sinds het begin 
van het industrieel tijdperk (1750) en de versnelling van die tendens vanaf de tweede helft van de XXe eeuw. 
De broeikasgasconcentraties zijn vandaag veel groter dan de historische waarden die vastgesteld werden bij 
de analyse van de ijskernen die zich gedurende vele millennia hebben gevormd. 

 
Figuur 3.2 Concentraties van CO2, methaan en stikstofoxide in de atmosfeer van het jaar 0 tot 2005 

Bron: IPCC – 2007 

 
De menselijke impact op de broeikasgasconcentraties is overduidelijk: de volgende grafiek toont de 
wereldwijde stijging van de broeikasgassen van 1970 tot 2004 
 
 

 
 

Figuur 3.3 Wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verbonden met de menselijke activiteiten van 

1970 tot 2004 

Bron: IPCC - 2007 
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3. IMPACT VAN DE BROEIKASGASCONCENTRATIES OP HET KLIMAAT 
 
Onderzoek van de ijskernen (afkomstig van Vostok in Antarctica) toont dat de evolutie van de gemiddelde  
temperatuur van het aardoppervlak de curve van de CO2–concentratie in de atmosfeer volgt: 
 

 
 

Figuur 3.4 Evolutie van de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak en van de CO2-concentratie 
tijdens de voorbije 400.000 jaar. 

 
Bron: World Data Center for Paleoclimatology, Boulder & NOAA Paleoclimatology Program. 

 
De volgende grafiek toont de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde sinds de tweede helft van de 
IX

e
 eeuw: 

 

 
 

Figuur 3.5 Evolutie van de geschatte gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak sinds 1850 
 

Bron: IPCC - 2007 
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4. TOEKOMSTIGE KLIMAATEVOLUTIES 
 
Er werden verschillende scenario’s bestudeerd (genaamd A1B, B1, A2, A1FI, A1T, B2), zonder in detail te 
treden, over de evolutie van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer en van de temperatuur van 
het aardoppervlak. 

  
Figuur 3.6 Scenario’s van de evolutie van de broeikasgasemissies en van de gemiddelde temperatuur 

van het aardoppervlak tot 2099 
 

Bron: Intergouvernemental Panel on Climate Change IPCC (Fourth assessment report AR4) 
 
Die modellen voorspellen niet alleen een stijging van de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak, 
maar ook een stijging van het gemiddelde zeeniveau, het massaal smelten van de sneeuw en het ijs, alsook 
een toename van extreme klimaatverschijnselen (cf. tabel 3.1). 
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Tabel 3.1: Voorbeelden van mogelijke effecten van extreme meteorologische en 
klimaatverschijnselen; gekoppeld aan de klimaatveranderingen, volgens voorspellingen 
die betrekking hebben op de tweede helft van de XXIe eeuw. 

Verschijnsel en 
verwachte evolutie 

 

Waarschijnlijkheid 
van de 
toekomstige 
evolutie volgens 
voorspellingen, 
gedaan voor de 
XXIe eeuw, op 
basis van de 
SRES-scenario's. 

Belangrijkste verwachte gevolgen per sector 

Landbouw, bosbouw 
en ecosystemen 

{GT II, 4.4, 5.4} 

Waterreserves 

{GT II, 3.4} 

Gezondheid 

{GT II, 8.2, 8.4} 

Industrie, menselijk bewoning en 
samenleving 

{GT II, 7.4} 

Koude dagen en 
nachten minder talrijk 
en minder koud, 
warme dagen en 
nachten talrijker en 
warmer, op het 
grootste deel van het 
vasteland 

Vrijwel zeker 

 

Stijging van de 
opbrengsten in 
koude gebieden, 
daling in warme 
gebieden; 
frequentere 
insectenplagen. 

 

Effecten van het smelten 
van de sneeuw op de 
waterreserves; effecten 
op bepaalde 
bevoorradingsbronnen. 

 

Daling van de sterfte 
ten gevolge van de 
koude. 

 

Daling van de vraag naar energie 
voor verwarming, stijging van de 
vraag voor koeling; achteruitgang 
van de luchtkwaliteit in de stad; 
minder frequente verstoring van 
het verkeer ten gevolge van 
sneeuw en ijzel, effecten op het 
wintertoerisme. 

Meer periodes van 
hitte of hittegolven op 
het grootste deel van 
het vasteland 

Zeer waarschijnlijk 

 

Daling van de 
opbrengsten in 
warme gebieden 
omwille van de 
thermische 
belasting; verhoogd 
risico van branden. 

 

Toename van de vraag; 
problemen met de 
kwaliteit van het water 
(bv. woekering van 
algen). 

 

Verhoogd risico van 
sterfte ten gevolge van 
de warmte, vooral bij 
oudere personen, 
chronisch zieken, 
jonge kinderen en 
alleenstaande 
personen. 

Achteruitgang van de 
levenskwaliteit bij personen die 
slecht gehuisvest zijn in warme 
gebieden; effecten voor oudere 
personen, zeer jonge kinderen en 
arme personen. 

Vaker hevige 
neerslag in de meeste 
gebieden 

Zeer waarschijnlijk Verlies van oogsten; 
erosie van de 
bodem; 
onmogelijkheid om 
de doorweekte 
grond te bebouwen. 

Nefaste effecten op de 
kwaliteit van het 
oppervlakte- en 
grondwater; 
verontreiniging van de 
bevoorradingsbronnen; 
mogelijke afzwakking 
van de waterschaarste. 

Verhoogd risico van 
overlijden, letsels, 
infectieziekten, 
aandoeningen van de 
luchtwegen en 
huidziekten. 

Verstoring van menselijke 
nederzettingen, handel, transport 
en sociale organisatie tijdens de 
overstromingen; druk op de 
stedelijke en landelijke 
infrastructuren; materiële 
verliezen. 

Voortschrijding van 
de droogte 

Waarschijnlijk 

 

Verschraling van de 
grond; daling van de 
opbrengsten of 
verlies van oogsten; 
hogere sterfte bij het 
vee; verhoogd risico 
van branden. 

Verhoging van de 
waterstress. 

Verhoogd risico op 
tekorten aan voedsel 
en water, 
ondervoeding, water 
en voedsel 
overgedragen ziekten 

Waterschaarste in menselijke 
nederzettingen, industrie en 
gemeenschappen; daling van het 
waterkrachtpotentieel; 
mogelijkheid van migratie van 
bevolkingen. 

Toename van de 
intense cyclonale 
activiteit 

Waarschijnlijk 

 

Verlies van oogsten; 
ontworteling van 
bomen door de 
wind; beschadiging 
van de koraalriffen. 

 

Verstoring van de 
watervoorziening tijdens 
stroomonderbrekingen. 

 

Verhoogd risico van 
voedsel- en 
waterschaarste, 
ondervoeding, via 
water of voedsel 
verspreide ziekten; 
gevallen van 
posttraumatische 
stress. 

Verstoringen veroorzaakt door 
overstromingen en krachtige 
wind; onmogelijkheid om zich bij 
de privésector te laten verzekeren 
in kwetsbare gebieden; 
mogelijkheid van migratie van 
bevolkingsgroepen; materiële 
verliezen. 

Verhoogde frequentie 
van episodes van 
extreem hoge 
zeeniveaus 
(tsunami's niet 
meegerekend) 

Waarschijnlijk 

 

Verzilting van het 
irrigatiewater, de 
trechtermondingen 
en de 
zoetwatersystemen. 

 

Verlaging van de 
kwaliteit van het 
beschikbare zoet water 
door overloop van zout 
water. 

 

Verhoogd risico van 
overlijden en letsels bij 
overstromingen; 
gezondheidseffecten 
van migratie. 

 

Kosten voor de bescherming van 
de kusten ten opzichte van de 
kosten voor de herbestemming 
van het land; mogelijkheid van 
migratie van bevolkingsgroepen 
en verplaatsing van 
infrastructuren; zie ook de 
cyclonale activiteit (hierboven). 

 
Bron: IPCC 2007 (vertaling: BIM) 

 

5. ECONOMISCHE GEVOLGEN 
 
De klimaatveranderingen zullen ook economische gevolgen hebben. Die gevolgen werden in kaart gebracht 
in het Stern rapport. Dat rapport werd in 2006 opgesteld door de econoom Sir Nicholas Stern (Senior Vice-
Voorzitter van de Wereldbank) op vraag van de Britse regering, om de economische gevolgen van de 
klimaatverandering te schatten. Hij besluit dat indien niet wordt gereageerd, de kosten van de 
klimaatveranderingen zullen neerkomen op een jaarlijks verlies van minstens 5% van het wereldwijde BBP. 
En indien rekening wordt gehouden met een grotere waaier van risico’s en gevolgen, zouden de 
schaderamingen 20% of meer van het BBP kunnen bedragen. Hij concludeert tevens dat een investering van 
1% van het huidige BBP zou volstaan om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten (oktober 
2006). 
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6. DE BROEIKASGASEMISSIES IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 
De CO2 die vrijkomt bij elk verbrandingsproces dat gebruikt maakt van fossiele brandstoffen (steenkool, gas, 
aardolie) is veruit het belangrijkste broeikasgas op het grondgebied van het Gewest (nagenoeg 92%).  
 
De gebouwen (residentieel en tertiair) alleen al nemen 66% van de directe broeikasgassen voor hun rekening 
in 2010. Samen vertegenwoordigen de gebouwen en het vervoer in 2010 meer dan 86% van de directe 
emissies. 

 

Figuur 3.6: Directe broeikasgasemissies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, per bron, in 2010. 

Bron: Leefmilieu Brussel 
 
Sinds 2005 vertonen de emissies van de gebouwen een dalende trend. Die evolutie is evenwel min of meer 
verbonden met die van de weersomstandigheden, die tijdens diezelfde periode verzacht zijn. Het verband 
tussen het klimaat (uitgedrukt in Graaddagen) en de emissies blijkt rechtstreeks uit de onderstaande figuur. 
 

 

Figuur 3.7: Directe broeikasgasemissies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1990 tot 2010 

Bron: Leefmilieu Brussel 
 

 

Samengevat: 

 

De wereldwijde broeikasgasemissies veroorzaakt door de menselijke activiteiten, blijven toenemen. 
Die emissies hebben een impact op het klimaat en hebben economische gevolgen. 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de gebouwen verantwoordelijk voor het merendeel van de 
broeikasgasemissies. 
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HOOFDSTUK 4: DE VERBINTENISSEN VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 
1. HET KYOTO-PROTOCOL 2008-2012 
 
Met het Kyoto-Protocol zijn de industrielanden overeengekomen om hun broeikasgasemissies met 5% te 
verminderen tijdens de eerste verbintenisperiode (van 2008 tot 2012) ten opzichte van de emissies 
geregistreerd in 1990.  
Die doelstelling werd gespreid, zodat aan de Europese Unie als doelstelling een vermindering met 8% werd 
toegewezen. België diende zijn uitstoot met 7,5% te verminderen, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
mocht zijn uitstoot met niet meer dan 3,475% verhogen. Die beperking was van toepassing op de directe 
emissies, dat wil zeggen die welke op het grondgebied werden uitgestoten. 
In 2012 werd in Doha een akkoord bereikt om de levensduur van het Kyoto-Protocol te verlengen tot 2020. 
Helaas hebben belangrijke Staten zoals Rusland, Japan en Canada beslist om zich uit het verdrag terug te 
trekken. De verdragslanden moeten hun doelstellingen uiterlijk in 2014 realiseren. 
 
2. HET ENERGIE- EN KLIMAAT PAKKET 2020 
 
Op de conferentie van Poznań in december 2008 hebben de landen van de Europese Unie een drievoudige 
verbintenis aangegaan: het ‘Energie- en Klimaatpakket’ dat voor de Europese Unie het volgende inhoudt: 
- een vermindering met 20% van de broeikasgasemissies in 2020 ten opzichte van 1990 (= -14% p/r tegen 

2005), en meer bepaald: 
 - 21% p/r tegen 2005 voor de broeikasgassen uitgestoten door de ETS-sector 
 - 10% p/r tegen 2005 voor de andere sectoren (residentieel, tertiair, vervoer, landbouw). Volgens de 

verdeling van die doelstelling tussen de Lidstaten moet België voor die sectoren een vermindering 
met 15% p/r tegen 2005 realiseren. De verdeling tussen de gefedereerde staten heeft nog niet 
plaatsgevonden 

- een deel van 20% hernieuwbare energie van het totale energieverbruik in 2020. Volgens de verdeling van 
die doelstelling tussen de Lidstaten moet België 13% van zijn eindenergieverbruik in 2020 door 
hernieuwbare energie dekken 

- een verbetering van de energie-efficiëntie met 20% (de enige doelstelling van het pakket die tot vandaag 
niet bindend is, in tegenstelling tot de doelstelling die werd opgelegd door de Energy Services Directive) 

 
3. HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2020 
 
Het BHG heeft op 10 februari 2009 in Brussel het "Burgemeestersconvenant" ondertekend. Dat convenant 
vloeit voort uit een initiatief dat de Commissie heeft voorgesteld in haar ‘Actieplan voor Energie-
efficiëntie’(2006) om een permanent netwerk op te zetten voor de uitwisseling en toepassing van beste 
praktijken inzake energie-efficiëntie, tussen Europese pioniersteden op dat vlak. Meer dan 2.000 steden 
hebben dat convenant ondertekend (waarvan 15 hoofdsteden) met als belangrijkste doelstelling beter te doen 
dan de doelstellingen die door de EU voor 2020 werden vastgesteld, door de CO2-uitstoot op hun respectieve 

grondgebied met meer dan 20% terug te dringen. 
De deelname aan het ‘Burgemeestersconvenant’ geeft recht op technische bijstand van de Europese 
Investeringsbank (EIB) en van de Europese Commissie (EC). 
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4. DE EPB-VERWARMINGSREGLEMENTERING 
 
Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor 
de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun 
uitbatingsperiode moet het merendeel van de verwarmingsinstallaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
aan bepaalde eisen voldoen om hun energieprestatie te verbeteren en hun impact op het milieu te 
verminderen. 
 
Om die doelstelling te realiseren, zal de eigenaar van de technische installatie (of in sommige gevallen de 
houder van de milieuvergunning) verplicht zijn om handelingen op de installatie uit te voeren. Die handelingen 
zijn: 
- de oplevering van de installatie voor nieuwe of, onder bepaalde voorwaarden, gerenoveerde 

verwarmingsketels 
- een diagnose voor de installaties van meer dan vijftien jaar oud, 
- een periodieke controle van alle verwarmingsketels. Voorbeeld: 

 een verwarmingsketel op stookolie zal aan een jaarlijkse controle worden 
onderworpen; 

 een verwarmingsketel op gas zal aan een driejaarlijkse controle worden 
onderworpen. 

Al die handelingen zullen door een professional erkend door Leefmilieu Brussel moeten worden uitgevoerd. 

Als gevolg van die controles wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vermindering van de 
broeikasgassen met 166 kteq. CO2 tegen 2020 vooropgesteld. Dat is een vermindering met 6,10% van 
de directe emissies verbonden met de gebouwenactiviteit en met 3,79% van de directe emissies van 
het BHG. Dat maakt van de EPB-verwarmingsreglementering een belangrijke maatregel om de 
doelstellingen van het ‘Energie- en Klimaatpakket’ te realiseren. 

 

 
HOOFDSTUK 5: VRAGEN? 
 
De erkende professionals kunnen met hun vragen terecht bij een helpdesk die werd opgericht in het kader 
van de EPB-verwarmingsreglementering: 
 
E-mailadres: epbverwarming@helpdeskbru.be 
Internetsite: www.epbverwarmingbru.be  
Telefoonnr.: 078/15.44.50 
 
 
De professionals uit de bouwsector, zoals studiebureaus, syndici van gebouwen,… kunnen hun vragen 
richten aan de dienst van de facilitator duurzame gebouwen: 
  
E-mailadres: facilitator@leefmilieu.irisnet.be  
Telefoonnr.: 0800/85.775 
 
 
De particulieren kunnen zich wenden tot de Infodienst Leefmilieu Brussel: 
 
E-mailadres: info@leefmilieu.irisnet.be  
Telefoonnr.: 02/775.75.75 
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