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1 VOORWERP 

Voorliggend document beschrijft de methode voor gemengde en process audits van 
ondernemingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in toepassing van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27.12.2016 betreffende de 
energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de 
milieuvergunning. 

 

2 ENERGIEAUDIT 

In de zin van artikel 2.5.7 van de Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van 
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE), is de energieaudit een “systematische 
procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het huidige 
energieverbruiksprofiel van een gebouw of groep gebouwen, van een industriële of 
commerciële activiteit of installatie of van private of publieke diensten, mogelijkheden 
voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te kwantificeren en verslag 
uit te brengen van de resultaten”. 

De nagestreefde energie- en CO2-verbetering kan worden gekoppeld aan een index 
voor energie-efficiëntieverbetering (EEI) en CO2-efficiëntieverbetering (ICO2), 
opgemaakt op basis van de detailanalyse van de energiestromen in de Technische en 
Geografische Eenheid (hierna TGE) en gelet op de volgende elementen: 

 de evolutie van het producttype; 

 de evolutie van het brandstoftype; 

 de evolutie van de milieuregels, de kwaliteit en veiligheid; 

 de evolutie van de conjunctuur op de productietijden; 

 het gebruik van de gebouwen; 

 de productie van alternatieve en / of hernieuwbare energie; 

 elke andere impact die een invloed kan hebben op de energie- of CO2-prestaties 

van de vestiging. 

De energieaudits die aan de hand van voorliggende methodes worden uitgevoerd, 
worden door de Brusselse overheid beschouwd als in overeenstemming met bijlage 
VI van richtlijn 2012/27/EU ‘Minimumcriteria voor energie-audits, onder meer die welke 
als onderdeel van een energiebeheersysteem worden uitgevoerd’ genaamd. 

Volgens de minimumcriteria uit bijlage VI van de richtlijn zijn de energieaudits geënt 
op de volgende richtsnoeren: 

o ze zijn gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens 

betreffende het energieverbruik en (voor elektriciteit) belastingsprofielen; 
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o ze omvatten een gedetailleerd overzicht van het energieverbruiksprofiel van 

gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met 

inbegrip van vervoer; 

o ze bouwen, zo veel mogelijk, voort op een analyse van de levenscycluskosten, 

in plaats van simpele terugverdienperioden, om rekening te houden met 

langetermijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen en 

discontopercentages; 

o ze zijn proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een 

betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling 

van de belangrijkste punten ter verbetering mogelijk te maken. 

De audits die worden uitgevoerd volgens deze methode, voldoen aan de wettelijke 
vereisten van de Belgische normen NBN EN 16247 1 tot 4: 

o deel 1: algemene eisen 

o deel 2: gebouwen 

o deel 3: processen 

o deel 4: vervoer 

Deze vier normen behelzen de kwaliteitseisen voor de auditeurs (vakkennis, 
vertrouwelijkheid, objectiviteit en transparantie) en de vereisten voor de eigenlijke 
audit. Verder omvatten ze de verschillende samenstellende delen of stappen van de 
energieaudit voor de luiken Gebouwen, Processen (industriële activiteit) en Vervoer. 
Wat dat laatste punt betreft, houden de process- en de gemengde auditmethode 
rekening met het intern vervoer binnen de energieperimeter, maar niet met het 
transport van mensen buiten het bedrijf. Het vervoer van materialen buiten de 
perimeter, vaak uitbesteed, wordt evenmin in aanmerking genomen. 

Er wordt tot slot nog opgemerkt dat de beschreven methodes bedrijven in staat stellen 
een inventaris aan te leggen van de energieaspecten, energiedoelstellingen en -
streefwaarden, onmisbare elementen om een energiemanagementsysteem in te 
stellen dat voldoet aan de ISO 50001-norm. 

De process- en de gemengde methode zijn sterk geïnspireerd op de auditmethode die 
voor de Waalse energie- en CO2-brancheakkoorden1 wordt gebruikt. Deze methode 
haalt haar elementaire beginselen voor het bepalen van een energie-efficiëntie-index 
uit de EPS-methode (EPS staat voor Energie Potential Scan), die werd uitgewerkt in 
Nederland met de steun van NOVEM (eind jaren 80). 

  

                                                 

1http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/note-methodologique-
20160303.zip?ID=29336  
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2.1 PROCESSMETHODE 

Zoals blijkt uit ons fictief voorbeeld van de Maalbeekbrouwerij, is de processmethode 
specifiek van toepassing op elke onderneming die een industriële activiteit als 
hoofdactiviteit uitoefent en een primair energieverbruik van meer dan 0,02 PJp (5,5 
GWhp) heeft. 

Deze criteria worden louter ter informatie vermeld, om de keuze van de 
auditmethode te vergemakkelijken. 

Om een relevant energieprestatiemodel op te maken, moet de analyse van de 
energiestromen een hele rist activiteitindicatoren in rekening brengen, die met de tijd 
sterk kunnen variëren.  

 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij 

Ons voorbeeld van een bierbrouwerij belicht een hele reeks uiteenlopende 
energetische aanwendingen en activiteitindicatoren:  

Aanwending Activiteitindicatoren 

Moutbereiding Hoeveelheid mout 

Maischen Maischvolume 

Filteren, koken, klaren en koelen Aanvankelijk moutvolume 

Gisten Uiteindelijk moutvolume 

Bottelen (spoelen - tappen) Aantal gerecycleerde flesjes 

Bottelen (tappen) Aantal nieuwe flesjes 

Cleaning in place Tijd 

Zuiveringsinstallatie Behandeld watervolume 

Vervoer Gebruikstijd 

Verlichting en apparatuur van de kantoren Verlichte oppervlakte 

Verwarming van de kantoren Verwarmde oppervlakte 
gewogen naar het aantal 
graaddagen 

Verlichting van de hallen Verlichte oppervlakte 

Lab met klimaatregeling Geklimatiseerde oppervlakte 
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2.2 GEMENGDE METHODE 

Zoals blijkt uit ons fictief voorbeeld van de Supermarkt BruSales, is de gemengde 
auditmethode in het bijzonder van toepassing op elke onderneming met een niet-
verwaarloosbaar aandeel tertiaire en operationele activiteit. 

Deze criteria worden louter ter informatie vermeld, om de keuze van de 
auditmethode te vergemakkelijken. 

De analyse van de energiestromen is vereenvoudigd en een meetcampagne blijkt 
nodig te zijn. Voor de energieprestatiemonitoring van de onderneming is slechts een 
beperkt aantal activiteitindicatoren nodig, die zich soms tot de integratie van 
klimaatparameters kunnen beperkt zijn.  

 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales 

Dit voorbeeld belicht een beperkt aantal uiteenlopende energetische 
aanwendingen en activiteitindicatoren:  

Aanwending Activiteitindicatoren 

Brood bakken Aantal gebakken broden 

Positieve koeling Oppervlakte positieve koeling gewogen naar het aantal 
graaddagen in de zomer 

Negatieve koeling Oppervlakte negatieve koeling gewogen naar het aantal 
graaddagen in de zomer 

Verwarming Verwarmde oppervlakte gewogen naar het aantal 
graaddagen in de winter 

 

De gemengde methode is met andere woorden een vereenvoudigde vorm van de 
processmethode, met een beperkter aantal activiteitindicatoren. 
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3 TOEPASSINGSGEBIED 

3.1 TECHNISCHE EN GEOGRAFISCHE EENHEID (TGE) 

De audit wordt gedaan voor een TGE of een deel van een TGE (vestigingseenheid - 
bij de audit van een groot bedrijf) gebonden aan een milieuvergunning. De audit wordt 
uitgevoerd voor de vergunninghouder of voor de zaakvoerder van de grote 
onderneming. 

3.2 BEOOGDE BEDRIJVEN 

Worden onderworpen aan een energieaudit: 

1) grote bedrijven met een vestigingseenheid gedekt door een milieuvergunning 

(‘audit groot bedrijf’); 

2) elke TGE die bij de milieuvergunningsaanvraag als een grote verbruiker wordt 

beschouwd (‘audit van de milieuvergunning’). 

Wordt beschouwd als groot bedrijf, elke onderneming met een vestigingseenheid, 
zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen2, die zich op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, met:  

 hetzij minstens 250 voltijds equivalenten,  

 hetzij een omzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarbalans van meer dan 

43 miljoen euro. 

Een TGE wordt beschouwd als grote verbruiker als ze beantwoordt aan een van de 
volgende voorwaarden: 

 ze omvat een winkel zoals bedoeld in rubriek 90 van de lijst van ingedeelde 

inrichtingen (zie Brussels besluit van 4 maart 1999), waarvan het specifieke 

verbruik van elektriciteit en brandstoffen, bij genormaliseerd klimaat, hoger ligt 

dan respectievelijk 212 kWh/m² en 102 kWh/m², of waarvan het totale specifieke 

eindverbruik hoger ligt dan de drempel die in de bijlage voor handelszaken 

wordt bepaald; 

 haar totale primaire energieverbruik is hoger dan 0,1 PJp (27,8 GWhp) als haar 

hoofdactiviteit een industriële activiteit is; 

haar vloeroppervlakte is groter dan 3.500 m² en haar totale specifieke 

eindverbruik is hoger dan de grens voor haar bestemming, vastgelegd in de 

                                                 

2 
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=1BA72C58F58D7D61F6DF
44C7D7950B88.worker4b 
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bijlage van het besluit van 8 december 2016 (Grenswaarden voor het 

energieverbruik per activiteitenbranche waaronder er in een vrijstelling van 

energieaudit wordt voorzien) als haar hoofdactiviteit niet industrieel gericht is. 

 

Bijlage 

Drempels voor het specifieke eindverbruik per activiteitentak 

Activiteitentak Jaarverbruiksdrempels 

Kantoorgebouw (privaat en publiek) > 128 kWhf/m² 

School > 107 kWhf/m² 

Ziekenhuizen > 197 kWhf/m² 

Rusthuizen > 182 kWhf/m² 

Hotels > 206 kWhf/m² 

Handelszaken > 212 kWhfelek/m² 

en 

> 102 kWhfverbr/m² 

of 

> 314 kWhf/m² 

Andere > 142 kWhf/m² 

Industrie > 0,1 PJp 
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3.3 INDUSTRIËLE HOOFDACTIVITEIT 

Met industriële activiteit wordt bedoeld “activiteiten van gemechaniseerde productie 
houdende het fabriceren of bewerken van roerende goederen, of het uitbaten van 
energiebronnen”3. 

Het gaat hoofdzakelijk om bedrijven uit de industriële sector die de NACEBEL 2008-
codes 05 tot 38 navolgen en over installaties, gebouwen en vervoersmiddelen die de 
productie van roerende (verplaatsbare) goederen tot doel hebben. 

In een dergelijk bedrijf treffen we onder meer aan: 

 productie-installaties voor talloze doeleinden, van de verwerking van 

grondstoffen tot aan de verpakking van producten; 

 installaties voor de opwekking of omzetting van energie (elektrisch of met een 

brandstof), voor verwerking van brandstoffen of voor zelfproductie, omzetting of 

gelijkrichting van stroom; 

 de gebouwen die nodig zijn voor de vervaardiging van deze goederen, ongeacht 

hun aanwending (burelen, laboratoria, opslag-, productie- of verpakkingshallen, 

...); 

 uitrusting voor het interne vervoer van materialen, producten, water (pompen, 

circulatiepompen, ...) of personen (werfvoertuigen, nutsvoertuigen, ...). Met 

intern vervoer wordt bedoeld al het vervoer waarvan het energieverbruik terug 

te voeren is tot de TGE. Het personeelsvervoer en het gebruik van 

bedrijfsvoertuigen vallen niet binnen die perimeter.  

Met de industriële hoofdactiviteit wordt bedoeld de activiteit waarvan het (primaire) 
energieverbruik (met inbegrip van het verbruik van de installaties en gebouwen die 
nodig zijn om de betreffende goederen te vervaardigen) een aandeel van minstens 
70% inneemt van de energie die de TGE verbruikt. Het gaat om een richtwaarde. 
Wordt in de zin van de toepassing van voorliggende methode dus niet beschouwd als 
‘hoofdactiviteit’, het energieverbruik van administratieve gebouwen en van 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, proeven of kwaliteitscontroles verbonden 
aan de producten.  

                                                 

3 Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP): 
https://stedenbouw.irisnet.be/spelregels/bestemmingsplannen/het-gewestelijk-bestemmingsplan-gbps 
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3.4 ENERGIEPERIMETER 

De audit beslaat minstens 80% van het totale energieverbruik van de TGE, uitgedrukt 
in primaire energie, en volgens deze energieproducten:  

 de elektriciteit, aangekocht of zelf opgewekt; 

 de brandstoffen, aangekocht of uit bijproducten voortkomend uit het 

fabricageproces, van fossiele oorsprong of hernieuwbaar; 

 alle aangekochte, omgezette of teruggewonnen energie (stoom, perslucht, 

koude, vacuüm, warmte, warm water, exotherme reacties, ...). 

De auditeur moet erop toezien dat hij in de auditperimeter ook activiteitonderdelen, 
gebouwen of energiebronnen opneemt die met een significante energieverbetering 
kunnen gepaard gaan. 

Waterverbruik wordt niet als energie beschouwd. Het elektriciteitsverbruik van pomp- 
of circulatiesystemen binnen de perimeter wordt echter wel in aanmerking genomen. 

Het verbruik van elektriciteit of brandstoffen dat wordt doorverkocht aan een derde 
partij buiten de TGE, wordt in mindering gebracht op de aankoopfacturen. De energie 
die daarentegen op de site wordt verbruikt, met inbegrip van de energie die ter 
beschikking wordt gesteld van de huurders, gebruikers of onderaannemers, wordt wel 
opgenomen in de auditperimeter.  

3.5 REFERENTIEJAAR 

Om de consolidering door de Brusselse overheden te vergemakkelijken, wordt de 
audit, voor een referentiejaar, gedaan op de energiegegevens van het meest 
recente schrikkeljaar (2012, 2016, ...). 

Het voorgestelde energiemodel zal worden goedgekeurd met de gegevens van het 
meest recente schrikkeljaar dat het opleveringsjaar van de audit voorafgaat. 

Bijvoorbeeld: voor een audit die in augustus 2018 werd opgeleverd, is het 
referentiejaar 2016 en het goedkeuringsjaar 2017. 
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4 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING VOOR DE 
PROCESS- EN DE GEMENGDE METHODE 

De energieaudit geldt voor 4 jaar, vanaf geldigverklaring door het Instituut.  

Naargelang de gekozen methode (gebouw, process of methode) volgt de audit het 
bijhorende stramien, zoals voorzien door het Instituut, en omvat hij minstens de 
volgende elementen: 

4.1. de identificatie van de auditeur 
4.2. de omschrijving van de TGE 
4.3. de historiek van het verbruik en de CO2-uitstoot 
4.4. de analyse van het energieverbruik door de verschillende aanwendingen van 

de TGE  
4.5. de identificatie van de verbeteringsmaatregelen 
4.6. de evaluatie van de verbeteringsmaatregelen  
4.7. het actieplan  
4.8. de nagestreefde energie-efficiëntieverbetering 

4.1 ALGEMENE GEGEVENS 

4.1.1 IDENTIFICATIE VAN DE AUDITEUR 

De audit vermeldt de gegevens van de auditeur van de milieuvergunning, alsook zijn 
erkenningsnummer. 

4.1.2 OMSCHRIJVING VAN DE TGE 

De audit moet op basis van voldoende bezoeken door de auditeur worden 
gedocumenteerd, zodat hij de nodige inzichten kan verwerven in de werking van de 
TGE. Bij minstens een van de bezoeken moet de technische verantwoordelijke of de 
onderhoudsfirma aanwezig zijn. 

De audit omvat een algemene beschrijving van de TGE, van de locatie ervan, van de 
omvang, van de activiteit en de bezetting, opgesplitst naar activiteit of zone, zonder de 
installaties in detail te hoeven beschrijven, maar wel op een zodanige manier dat ook 
leken de technische complexiteit van de gecontroleerde perimeter correct kunnen 
inschatten. De detailgraad van het gedeelte ‘Gebouwen’ verschilt naargelang van de 
gekozen methode en moet hoe dan ook het stramien volgen dat bij de gekozen 
methode hoort (gebouw, process of gemengd) en ter beschikking wordt gesteld door 
het Instituut. 

Dat bevat zowel de financiële en energetische kerncijfers (personeel, omzet, balans, 
...) als de gegevens van de aandeelhouders die meer dan 25% in handen hebben. 
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4.2 ANALYSE VAN DE ENERGIESTROMEN  

4.2.1 FACTUREN EN VERBRUIKTE ENERGIE 

Het energieverbruik in de TGE wordt verrekend in de eenheden, zoals vermeld op de 
facturen, rekening houdend met de eventuele schommelingen in de 
brandstofvoorraden (stookolie, hout, ...) aan het begin en het einde van het jaar.  

Voorbeelden: kWh elektriciteit, liters stookolie, kWh aardgas, kg of liter propaan 

Aangezien de aardgasfacturen gewoonlijk zijn opgesteld in kWh, zal de auditeur 
nagaan of deze kWh in werkelijkheid overeenstemmen met de calorische 
bovenwaarde van het gas en de hoeveelheid aardgas in kWhs uitdrukken om elke 
verwarring te vermijden. 

4.2.2 OMZETTING IN COËFFICIËTEN VOOR DE OMZETTING IN PRIMAIRE 
ENERGIE 

Om de verschillende energiebronnen samen te tellen en de evolutie van het 
energieverbruik correct te rapporteren, zal men erop toezien dat hun energie-inhoud 
jaar na jaar constant blijft. De Nm³ aardgas waarvan de verbrandingswaarde dagelijks 
schommelt, of de kilogram hout waarvan de energie-inhoud varieert afhankelijk van de 
vochtigheidsgraad of het soort hout, zijn niet geschikt. Men hanteert een thermische 
eenheid, kWh of kJ4, die als primair wordt bestempeld (kWhp of GJp). 

De primaire energie van een energieproduct wordt berekend op basis van de energie 
in gefactureerde eenheden vermenigvuldigd met een conventionele 
omzettingscoëfficiënt. Door uit te gaan van de primaire energie in de monitoring van 
de energie-efficiëntie, wordt het aldus mogelijk het specifieke verbruik van de 
verschillende energieaanwendingen van de TGE te berekenen en op die manier 
verbeteringsindexen uit te werken.  

Op een fundamentelere wijze laat die methode ook toe om rekening te houden met 
energiebesparingsprojecten die een wisselwerking impliceren tussen elektriciteit en 
brandstoffen, zoals de warmtekrachtkoppeling. 

Normaal gezien bedraagt de omzettingsgraad voor de elektriciteit 2,5 kWhp/kWh. 
Deze coëfficiënt stemt overeen met een gemiddelde elektriciteitsproductie- en 
distributierendement van 40%. 

                                                 

4 1 kWh = 1 kW * 1 uur = 1 kJ/s * 3600 s/u * 1 uur en dus 1 kWh = 3600 kJ = 0,0036 GJ. 

Als 1 kWh = 2,5 kWhp, dan 1 kWh = 0,009 GJp 
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De volumieke massa van stookolie wordt klassiek op 0,84 kg/liter vastgelegd, wat een 
COW oplevert van 10,033  kWhi/liter of 36.120 kJi/liter. 

 

 

Energieproduct Pe coëff 

Antraciet 7,417 kWhi/kg 

Biomassa 1 kWhp/kWhi 

Hout 4,333 kWhi/kg 

Electriciteit 2,5 kWhp/kWh 

Gasoil 10,033 kWhp/liter 

Aardgas 1 kWhp/kWhi 

Aardgas 0,903 kWhp/kWhs 

Bruinkool 3,306 kWhi/kg 

LPG 13,139 kWhp/kg 

FV, wind, water 1 kWhp/kWh 

 

Als hij niet door een erkend laboratorium wordt gemeten, is de energie-inhoud van de 
brandstoffen gelijk aan de waarde uit bijlage IV van richtlijn 2012/27/EU: 

 

 Calorische onderwaarde 

Energieproduct kJi kWhi 

1 kg cokes 28 500 7,917 

1 kg magere steenkool 17 200 – 30 700 4,778 – 8,528 

1 kg bruinkoolbriketten 20 000 5,556 

1 kg zwarte ligniet 10 500 – 21 000 2,917 – 5,833 

1 kg bruinkool 5 600 – 10 500 1,556 – 2,917 

1 kg zware stookolie 40 000 11,111 

1 kg benzine 44 000 12,222 

1 kg paraffine 40 000 11,111 

1 kg lpg 46 000 12,778 

1 kg lng 45 190 12,553 

1 kg houtpellets / houtbriketten 16 800 4,667 

1 kg afval 7 400 – 10 700 2,056 – 2,972 

4.2.3 COËFFICIËNTEN VOOR DE OMZETTING IN CO2 

De in aanmerking genomen CO2-emissies zijn die van 6 broeikasgassen (BKG) uit het 
Kyotoprotocol: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O), 
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fluorkoolwaterstoffen (HFK's), de perfluorkoolstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride 
(SF6). Deze emissies worden in een in kgCO2eq uitgedrukte “gemeenschappelijke pot” 
uitgedrukt. 

In deze herziening worden de CO2-emissiefactoren (fco2) gewijzigd volgens de 
richtlijnen en de criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van 
de EPB-certificaten5. 

Energieproduct fco2 

Antraciet 2,62461 kg CO2/kg 0,354 kg CO2/kWhp 98,3 kg CO2/GJp 

Biomassa 0,36000 kg CO2/kWhi 0,360 kg CO2/kWhp 100,0 kg CO2/GJp 

Hout 1,74720 kg CO2/kg 0,403 kg CO2/kWhp 112,0 kg CO2/GJp 

Elektriciteit 0,39510 kg CO2/kWh 0,158 kg CO2/kWhp 43,9 kg CO2/GJp 

Stookolie 2,67649 kg CO2/litres 0,267 kg CO2/kWhp 74,1 kg CO2/GJp 

Aardgas 0,20196 kg CO2/kWhi 0,202 kg CO2/kWhp 56,1 kg CO2/GJp 

Aardgas 0,18237 kg CO2/kWhs 0,202 kg CO2/kWhp 56,1 kg CO2/GJp 

Bruinkool 1,20190 kg CO2/kg 0,364 kg CO2/kWhp 101,0 kg CO2/GJp 

LPG 2,98463 kg CO2/kg 0,227 kg CO2/kWhp 63,1 kg CO2/GJp 

PV, Eolien, Hydro 0 kg CO2/kWh 0,000 kg CO2/kWhp 0 kg CO2/GJp 

Voor de andere brandstoffen geldt dat indien de CO2-emissies niet door een erkend 
laboratorium worden gemeten, in de audit de volgende CO2-coëfficiënten zullen 
worden gehanteerd (IPCC6): 

CO2-uitstotende factoren kg/GJp 

Antraciet 98,3 

Biodiesel (biomassa) 70,8 

Gas/Diesel 74,1 

Bruinkool 101,0 

LPG 63,1 

Motorolie 69,3 

Huishoudelijk afval (niet-biomassa) 91,7 

Huishoudelijk afval (biomassa) 100,0 

Aardgas 56,1 

                                                 

5 Artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling 

van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-
eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 
2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing 

6 https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf; Table 1.4 

pagina 23 
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LPG 64,2 

Hout/houtafval (biomassa) 112,0 

 

Voor hernieuwbare niet-organische energiebronnen (zon, wind, geothermie) hanteert 
men in principe een nulomzettingscoëfficiënt (0 kg CO2/GJp). 

De berekende CO2-uitstoot komt dus enkel voort uit de verbruikte energie (elektriciteit 
en brandstof). Die vertegenwoordigt eventueel slechts een deel van de CO2-emissies 
van de TGE, aangezien men geen rekening houdt:  

- met de CO2 die buiten de perimeter wordt uitgestoten bij het transport van 

goederen of personen; 

- met de CO2 die wordt uitgestoten door bepaalde industriële procedés (CO2 die 

wordt gevormd bij ontkalkingsreacties bijvoorbeeld); 

- met de aanwezigheid van koelvloeistof; 

- met elk ander broeikasgas (methaan...). 

4.2.4 HISTORIEK VAN HET ENERGIEVERBRUIK 

De audit vermeldt het jaarlijks energieverbruik gemeten over de drie voorbije jaren, 
uitgedrukt in gefactureerde eenheden, primaire energie en in CO2. De waarden worden 
in detail weergegeven per energieproduct (elektriciteit, aardgas, stookolie, ...).  

Het elektriciteitsverbruik wordt opgesplitst in verbruik tijdens de piek- en daluren, indien 
relevant. Deze resultaten worden gepresenteerd in tabel- en in grafiekvorm. 

4.2.5 TABEL VAN DE VERBRUIKEN EN DE EMISSIES 

De audit omvat een gedetailleerde analyse van de energiestromen, voorgesteld in de 
vorm van 3 tabellen met een opsplitsing per aanwending van de verbruikte energie, 
het primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot, die rekening houdt met de volgende 
elementen: 

 de evolutie van het producttype; 

 de evolutie van het brandstoftype; 

 de evolutie van de milieuregels, de kwaliteit en veiligheid; 

 de evolutie van de conjunctuur op de productietijden; 

 het gebruik van de gebouwen; 

 de productie van alternatieve of hernieuwbare energie; 

 elke andere impact die een invloed kan hebben op de energie- of CO2-prestaties 

van de TGE. 

Het totale energieverbruik is dus gelijk aan de energie-inhoud van alle energievormen 
binnen de perimeter van de site. 
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De auditeur zal daarbij verwijzen naar de verschillende technieken voor elektrische, 
thermische en thermodynamische engineering om elk verbruik zo nauwkeurig mogelijk 
te beoordelen.  

Die evaluatie is gebaseerd op: 

 de facturen en de meteropnames, de kwartuurpuntmetingen, het gedetailleerde 
overzicht van het elektriciteitsverbruik tijdens de piekuren en de daluren; 

 analyses van energiegegevens van de onderneming, zoals de 
energiehandtekening van het gebouw of het industriële procedé; 

 metingen van het geabsorbeerde elektrische vermogen of van het 
warmteverbruik; 

 ramingen van de werkingstijd van de installaties; 

 berekeningen van de energie-inhoud, gebaseerd op de thermische kant van 
het industriële procedé (enthalpie, vochtige lucht, perslucht...); 

 Voorbeeld: 95 arbeiders nemen elke dag een douche (1 douche = 50 liter, 
rendement van 100 %, elektrische verwarming). Het jaarverbruik kan als volgt 
worden berekend: 50 liter * 4.186 kJ/kg/K * (45°C-10°C) * 95 arbeiders * 220 
dagen / 3600 s/u = 42529 kWh.  

 verdeelsleutels gekoppeld aan de ervaring van de productie- en 
onderhoudsverantwoordelijken van de TGE. 

 
De berekeningshypotheses zullen heel helder worden uiteengezet en integraal in het 
auditverslag worden opgenomen. 
 
Voor de procesaudit, zie hoofdstuk 5.1. 
Voor de gemengde audit, zie hoofdstuk 6.4. 
 

4.2.6 SPECIFIEK REFERENTIEVERBRUIK EN SPECIFIEKE REFERENTIE-
UITSTOOT 

Het is essentieel dat het referentieverbruik en de referentie-uitstoot heel nauwkeurig 
worden berekend, aangezien de berekende energieverbetering in het actieplan zal 
worden getoetst aan die specifieke richtwaarden en voor de jaarlijkse opvolging van 
de audit zal worden gebruikt. 

Voor elk van de significante aanwendingen in de tabellen van het verbruik, aangeduid 
in primaire energie, zal de auditeur het specifieke referentieverbruik berekenen: 

Het specifieke verbruik van de aanwending (CSi): 

CSi = Epi/AIi 

waarbij Epi =  het primaire energieverbruik van aanwending i 

 AIi = de activiteitindicator van aanwending i 
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Een zorgvuldige auditeur zal nagaan of de som van de tabellijnen gelijk is aan de som 
van de kolommen, anders gezegd:  

totale energie van de energieperimeter = ∑ 𝐶𝑆𝑖
𝑛
𝑖 . 𝐼𝐴𝑖 

waarbij n = het aantal significante aanwendingen 

 

Op dezelfde wijze, voor elke aanwending die als significant aangeduid staat in de tabel 
met CO2-emissies, berekent de auditeur een specifieke referentie-uitstoot: 

De specifieke aanwending van aanwending i (ESi): 

ESi = CO2i/AIi 

waarbij CO2i = de uitstoot in TCO2 van aanwending i 

 AIi = de activiteitindicator van aanwending i 

Een zorgvuldige auditeur zal nagaan of de som van de tabellijnen gelijk is aan de som 
van de kolommen, anders gezegd:  

totale uitstoot van de energieperimeter = ∑ 𝐸𝑆𝑖
𝑛
𝑖 . 𝐼𝐴𝑖 

waarbij n = het aantal significante aanwendingen 
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4.3 IDENTIFICATIE VAN DE VERBETERINGSMAATREGELEN 

4.3.1 BRAINSTORMING 

Een van de voornaamste doelstellingen van de energieaudit is om een concreet en 
aanvaardbaar actieplan op te stellen. 

Voorafgaand aan de eigenlijke brainstorming zal de auditeur een bezoek brengen aan 
de technische installaties en de gebouwen, zodat hij zijn eigen energiebeoordeling kan 
maken.  

Op basis van zijn bevindingen en van de toelichting die hij krijgt bij zijn bezoek(en), 
maakt de auditeur een gedetailleerde lijst van de mogelijke verbeteringen op.  

Naast dat gedetailleerd overzicht vraagt de auditeur ook naar de lijst met 
energieverbeteringen die de TGE reeds heeft opgesteld op basis van eerdere 
energieaudits of actieplannen. De auditeur dient in het bijzonder de verbeteringen te 
vermelden die sinds het referentiejaar al werden uitgevoerd, deze moeten verplicht 
vermeld worden in het actieplan.  

 

Om zo veel mogelijk verbeteringsmaatregelen te identificeren, raden wij aan om de 
brainstormingtechniek te gebruiken. Via deze techniek kunnen de operatoren van de 
onderneming tijdens een gezamenlijke vergadering de energietekortkomingen 
waarmee ze worden geconfronteerd onder de aandacht brengen, worden gehoord, 
zodoende dat er rekening kan gehouden met het gevoel van de personen die 
deelnemen aan de activiteit van de onderneming. Voor elk van de vastgestelde 
tekortkomingen wordt een concrete verbeteringspiste overwogen. In deze fase wordt 
geen enkele financiële raming in overweging genomen. 

Om de efficiëntie van een brainstorming te verhogen, dient ze als volgt te verlopen: 

1. Organisatie van een vergadering specifiek voor de identificatie van de 

energieverbeteringsmaatregelen.  

 

2.De auditeur vat in enkele minuten het doel van de energieaudit, de uitgevoerde 
analyse van de energiestromen en het doel van de brainstorming samen. 

3.Alvorens de vergadering te starten, noteert elke persoon zijn ideeën in 
verband met de verschillende bestaande tekortkomingen (vaststellingen). 
4.De ideeën worden vervolgens gedeeld. De auditeur leidt de brainstorming in 
goede banen door achtereenvolgens de significante aanwendingen of de 
energieproducten aan te kaarten: HVAC, gebouwschil, process, communicatie, 
hernieuwbare energie, … 
5.De auditeur herformuleert de ideeën om er zeker van te zijn dat ze goed 
worden begrepen, verduidelijkt om welk hulpmiddel, welke plaats het gaat. 
Samen met de groep probeert hij om een nauwkeurige en concrete verbetering 
te formuleren. 
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De brainstorming zal worden uitgevoerd met een ‘energieteam’ dat bestaat uit 
personeelsleden van de TGE, en idealiter minstens uit: 

 een productieverantwoordelijke, 

 een onderhoudsverantwoordelijke, 

 een verantwoordelijke milieu, kwaliteit, veiligheid of energie. 

Voor het goede verloop van de brainstorming, stellen we aan de auditeur voor om de 
volgende regels op te leggen: 

1. De ideeën dienen te worden beperkt tot de perimeter van de TGE. 

2. De ideeën worden bewust beperkt tot energiebesparingen. 

Worden bijvoorbeeld niet weerhouden: 

- financiële besparingen door het verschil in dag- en nachttarief voor de 

elektriciteit; 

- het beheer van de kwartuurpiek; 

- besparingen op grondstoffen, water, schoonmaakproducten; 

- de terugwinning van regenwater of elke andere financiële besparing 

verbonden aan het gebruik van leidingwater; 

- financiële besparingen dankzij een gestroomlijnder personeelsbeheer. 

3. Wat de energieverbeteringen betreft, wordt er in principe geen enkel idee 

afgewezen, tenzij het reeds naar boven kwam/werd afgewezen in een eerder 

actieplan. Er wordt nog geen oordeel geveld over de rentabiliteit van de 

verbetering. Er zijn geen slechte ideeën. 

4. De verbeteringen gerealiseerd sinds het referentiejaar, worden opgelijst. 

Om de vastgestelde verbetering zo nauwkeurig mogelijk te kunnen beoordelen, moet 
de auditeur ervoor zorgen dat hij precies is in zijn omschrijving.  

Een verbetering die te danken is aan een betere energie-efficiëntie van een 
stookplaats, zal in detail worden beschreven. Bijvoorbeeld: “Verbetering van het 
verbrandingsrendement van verwarmingsketel nr. 1 dankzij de voorverwarming 
van de verbrandingslucht”.  

Tot slot bundelt de auditeur zijn verschillende werkbronnen (bezoeken, bestaand plan, 
brainstorming, controleattesten van de installaties, EPB-certificaten...) en stelt hij een 
lijst op van de energieverbeteringen die daaruit voortvloeien. 

Ter illustratie, de onderstaande tabel bevat een indicatieve lijst van aandachtspunten 
voor het gebouw, het REG en alternatieve en/of hernieuwbare energiebronnen 
(gezamenlijke analyse voor process- en gemengde audit). Een alternatieve 
energiebron heeft doorgaans een lagere CO2-emissiecoëfficiënt dan de oorspronkelijk 
gebruikte energie. Aardgas is bijvoorbeeld een alternatief voor zware stookolie; de 
elektriciteit geproduceerd via hoogwaardige warmtekrachtkoppeling op gas is een 
energiealternatief voor netstroom. 
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De brainstormingtechniek is ook een manier voor de exploitant om zich de audit eigen 
te maken. 
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Gebouw 

Geb_01 Isolatie van het gebouw 

Geb_02 Luchtdichtheid van het gebouw 

Geb_03 Verlichting 

Geb_04 Isolatie van de leidingen 

Geb_05 Temperatuurregeling 

Geb_06 HVAC (productie, luchtverversing, klimaatregeling) 

Alternatieve of hernieuwbare energie 

WKK Warmtekrachtkoppeling 

HE Gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

Andere 

 Bewustmaking van het personeel voor energiezuinigheid 

Er wordt opgemerkt dat de verbeteringen dankzij een sterker energiebewustzijn bij het 
personeel ook mogen worden meegerekend. Hun technische en financiële raming mag 
dan wat onnauwkeurig zijn, die verbeteringen mogen niet worden verwaarloosd.  

De audit bevat de lijst met de verbeteringen die voortvloeien uit deze eerste 
compilatiestap.  

4.3.2 NIET-GEËVALUEERDE VERBETERINGEN 

Aan het einde van de brainstorming zullen de onhaalbare verbeteringen worden 
verworpen en gerechtvaardigd. De volgende rechtvaardigingen kunnen worden 
weerhouden: 

 technische rechtvaardiging: de voorgestelde technische verbetering is niet 
mogelijk 
voorbeeld: de plaatsing van een houtketel wordt niet beoordeeld omdat er 
onvoldoende ruimte is en de plaats over geen enkele voldoende grote 
opslagruimte beschikt   

 reglementaire rechtvaardiging: de verbetering kan niet worden uitgevoerd door 
reglementaire of veiligheidsvereisten 
voorbeelden: aanwezigheid van een luchthaven in de buurt voor de plaatsing 
van een windmolen, schrapping van elektrische tracing op waterleidingen; 

 processrechtvaardiging: de voorgestelde verbetering houdt een risico in voor de 
eindkwaliteit van de verhandelde producten 
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voorbeeld: de temperatuur en de verwarmingstijd van de producten 
optimaliseren; 

 economische rechtvaardiging: de verwachte energiebesparing is 
verwaarloosbaar ten opzichte van de investering. De terugverdientijd bedraagt 
zonder enige twijfel meer dan 15 jaar. 
voorbeeld: een put graven om warmte te winnen via diepe geothermie. 

  Van de kwantificering van de energiebesparingen wordt afgezien indien blijkt 
dat de inspanningen voor die beoordeling niet evenredig zijn met de volledige 
auditopdracht (moeite om de nodige gegevens voor de berekening te 
verzamelen, berekening met te veel verschillende parameters).  

 
De reden voor de uitsluiting van elk van de verworpen maatregelen zal worden 
vergezeld van een korte toelichting. 
 

Er zal een lijst worden opgesteld van de verbeteringen die voortvloeien uit de 
brainstorming en die zijn verworpen. Zo worden alle verworpen verbeteringen alsnog 
bewaard, omdat ze in een later stadium rendabel of haalbaar kunnen blijken. 

4.3.3 EVALUATIE VAN DE VERBETERINGSMAATREGELEN 

Op basis van de lijst van de in punt 4.5 geïdentificeerde verbeteringen waarvan de 
auditeur de onhaalbare verbeteringen heeft verworpen en gerechtvaardigd, evalueert 
de auditeur de gevolgen op energie-, CO2- en financieel vlak van de resterende 
verbeteringen.  

Voor elke beoordeelde verbetering bevat het verslag: 

 een technische beschrijving; 
 de investeringskosten; 
 de totale energiebesparing en per energieproduct, uitgedrukt in eindenergie, 

primaire energie, in CO2 en in euro; 
 de eenvoudige terugverdientijd; 
 de eenvoudige terugverdientijd met daarbij de investeringssteun en andere 

mogelijke belastingaftrek; 
 een raming van de betrouwbaarheid van de resultaten. 

De evaluatie moet de volgende resultaten verstrekken, die worden gebundeld in een 
tabel met de volgende - indicatieve - vorm: 

VERBETERINGSMAATREGEL nr. XX 

Referentie: 

Voorwerp: 

Gegevensbronnen en berekeningshypothesen:   
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Jaarlijkse besparing op het eindenergieverbruik  

- totaal 

- brandstoffen 

- elektriciteit 

 [kWh/jaar] 

Totale jaarlijkse besparing op het primaire-
energieverbruik 

 [kWhp/jaar] 

[%] 

Verlaging van de CO2-uitstoot  [t CO2/jaar] 

Jaarlijkse financiële baten dankzij de 
energiebesparing 

 [€/jaar] 

Investeringskosten  [€] 

Eenvoudige terugverdientijd  [jaar] 

Eenvoudige terugverdientijd met premies en fiscale 
voordelen 

 [jaar] 

Jaarlijkse exploitatiekosten (of kostenvariatie)  [€/jaar] 

Betrouwbaarheid van de evaluatie van de 
energiebesparing 

%  

Betrouwbaarheid van de evaluatie van de 
investering 

% 

Relevantie om aanvullende haalbaarheidsstudie te 
doen 

ja / neen 

De energie- en financiële berekeningen verbonden aan de verbeteringsmaatregelen 
moeten ook de interacties tussen die maatregelen in rekening brengen. 

Voorbeeld:  de terugverdientijd op de investering om de brander van een 
verwarmingsketel te vervangen, is hoger indien het actieplan een 
maatregel omvat voor de voorverwarming van de 
verbrandingslucht. 

De audit bevat een samenvattende tabel waarin een overzicht wordt gegeven van alle 
beoordeelde verbeteringen met of zonder premies en fiscale voordelen. 

4.3.3.1 RENTABILITEIT 

De eenvoudige terugverdientijd (ETT) is de verhouding, uitgedrukt in jaren, tussen 
het brutobedrag van een investering in euro (€) excl. btw en het bedrag van de 
jaarlijkse energiebesparing uitgedrukt in euro (€) die die investering oplevert. 

 Bij het verrekenen van de investering wordt geen rekening gehouden met 

financiële stimulansen (premies, investeringssteun, fiscale aftrek...).  

 De energiewinst wordt berekend gelet op alle besparingen die voortvloeien uit de 

investering (energie, materiaal, onderhoud...), met uitsluiting van de premies, 

financiële stimulansen en groenestroomcertificaten. 
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De eenvoudige terugverdientijd (ETT) waarbij wel rekening wordt gehouden met de 
premies en fiscale voordelen, wordt eveneens berekend voor de klant, maar louter ter 
informatie. 

Als de investering niet om energieredenen wordt gedaan, dan wordt enkel de 
energiemeerkost van de investering opgetekend. 

Voorbeeld: vervanging van een koelaggregaat op R22 door een aggregaat op 
CO2, met warmteterugwinning. Enkel de investering voor de warmteterugwinning 
wordt verrekend en gekoppeld aan de energiebesparing. 

De gehanteerde energieprijs is de gemiddelde prijs die het bedrijf de voorbije 12 
maanden betaalde voor zijn energie. 

4.3.3.2 BETROUWBAARHEID 

In deze herziening wordt de onzekerheid van de evaluatie van een 
verbeteringsmaatregel (zowel wat betreft de kostprijs als de rentabiliteit ervan) in de 
berekening van de ETT opgenomen, om geen maatregelen uit te sluiten die rendabel 
zouden kunnen zijn indien hun onzekerheid zou worden verfijnd. 

Als een verbetering in een auditprocess in werkelijkheid een ETT van 3 jaar heeft, zou 
ze immers in een actieplan moeten worden opgenomen. Indien de auditeur ze 
evalueert met 50% onzekerheid op de investering (de investering kost in feite de helft 
van de geraamde prijs), zal die worden uitgesloten. 

 

Voorbeeld: een gerealiseerde verbetering, waarvoor een investering van 1.000 euro 
nodig was en die een besparing van 400 euro heeft opgeleverd. De verbetering was 
dus rendabel in de processmethode (ETT = 2,5 jaar). 

Bij de evaluatie van het actieplan heeft de auditeur deze verbetering gewaardeerd 
met een onzekerheid van 10% op de investering en de besparing, zijnde een 
investering van 1.100 euro en een besparing van 360 euro  ETT = 3,1 jaar.  

De verbetering zal dus worden uitgesloten van het actieplan, hoewel ze rendabel is. 

Om dit te verhelpen, volstaat het om een nieuwe rentabiliteitsdrempel te berekenen 
die rekening houdt met de onzekerheden met betrekking tot de evaluatie van de 
investering en de besparing.   

ETT 3,0 € onzekerheid over de investering 

0% 1,0 € 0% 10% 25% 50% 75% 100% 150% 200% 

O
n

z
. 
b

e
s
p

a
ri
n

g
 

0% 3,0 3,3 3,8 4,5 5,3 6,0 7,5 9,0 

-10% 3,3 3,7 4,2 5,0 5,8 6,7 8,3 10,0 

-25% 4,0 4,4 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 
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-50% 6,0 6,6 7,5 9,0 10,5 12,0 15,0 18,0 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de drempel die het mogelijk maakt om de 
verbeteringsmaatregel in het actieplan te behouden, van 3 naar 3,7 jaar stijgt. 

Een onzekerheid van 0% is theoretisch en doet zich enkel voor wanneer de verbetering 
effectief werd gerealiseerd (gekende investering) en de besparing werd gemeten, op 
het moment van de opstelling van het actieplan. In de praktijk is het, in het kader van 
het auditwerk, gebruikelijk om een aanvaardbare werkonzekerheid toe te staan, die wij 
vastleggen op 25%. 

De weerhouden onzekerheid voor een gerealiseerde of als “zeker” geëvalueerde 
maatregel, zal dus gelijk zijn aan:  

 onzekerheid over de investering: 25% 

 onzekerheid over de besparing: -25% 

De berekening van de rentabiliteitsdrempel van een verbeteringsmaatregel wordt 
gegegeven door: 

 

        (1 – 25%) * (1 + %I) 
Gecorr. drempel = Referentiedrempel                     ____________________ 
       (1 + 25%) * (1 + %E) 
 
Het zou echter niet veel zin hebben om de verbeteringsmaatregelen waarover te grote 
onzekerheid bestaat in het actieplan op te nemen, omdat ze voortvloeien uit een 
moeilijkheid om dit project te evalueren in het kader van een globale audit. 
 
Wij sluiten uit het actieplan dus de maatregelen uit waarvan de berekende ETT 3 keer 
hoger is dan de toegelaten drempel, zijnde 9 jaar in de processmethode en 15 jaar in 
de gemengde methode. 

Voor de maatregelen waarvan de ETT 3 keer lager is dan de toegelaten drempel, wordt 
de maatregel als onderdeel van het actieplan beschouwd, behalve wanneer een 
haalbaarheidsstudie bevestigt dat de maatregel niet rendabel is. Wij raden aan om een 
dergelijke studie uit te voeren als de berekende besparing meer dan 5% van het 
algemene jaarlijkse verbruik van de TGE vertegenwoordigt of als de investering meer 
dan 10% van de som van de jaarlijkse energiefacturen bedraagt. 

In dat geval zal deze haalbaarheidsstudie door de auditeur worden aanbevolen en in 
de milieuvergunning worden opgelegd. 
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4.3.4 ENERGIEACTIEPLAN 

Nadat ze zijn beoordeeld, worden de energieverbeteringen aangeduid als 
‘weerhouden’ of ‘afgewezen’ naargelang de rentabiliteits- en betrouwbaarheidscriteria 
die toelaten om de doelstelling te bepalen (hoofdstuk 4.9). 

Voor elk van de beoordeelde verbeteringen vermeldt de audit de resultaten van hun 
evaluatie in gefactureerde energie-eenheden, in primaire energie, in CO2, in euro, 
alsook het geraamde investeringsbedrag. 

Het actieplan is dus de lijst van verbeteringsmaatregelen die gerealiseerd zijn sinds 
het referentiejaar, plus de kosteneffectieve en haalbare verbeteringsmaatregelen 
(zonder premies of fiscale voordelen), die geselecteerd worden volgens de toegepaste 
methodologie.   
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4.4 VERBETERINGSDOELSTELLINGEN 

De nagestreefde doelstelling voor energie- en CO2-efficiëntieverbetering is die 
voortvloeiend uit het actieplan. 

Over deze verbeteringsdoelstelling wordt gerapporteerd in eindenergie (GJf / kWhf, 
%), in primaire energie (GJp / kWhp, %), in CO2 (ton CO2, %) en in euro. 

Indien de TGE voldoet aan de criteria van grootverbruiker, heeft de houder van de 
milieuvergunning vier jaar om: 
 hetzij de rendabele maatregelen te implementeren; 

 hetzij de vastgelegde doelstelling voor energie-efficiëntieverbetering te halen 

zoals ze voortkomt uit het actieplan bij de energieaudit. 

Voor een audit die werd opgeleverd in 2018, zal de controle van de doelstelling dus 
uiterlijk in augustus 2018 plaatsvinden, op basis van de gegevens van het volledige 
jaar 2021, met 2016 als referentiejaar. 

De processmethode en gemengde methode werden ontwikkeld om de 
energieprestaties en de CO2-uitstoot van de TGE te bepalen. De resultaatdoelstelling 
die wordt gekwantificeerd door het bereiken van een EEI- en iCO2-doelstelling, is in 
dat verband volstrekt logisch. Deze doelstelling is gebaseerd op het behalen van een 
verbeteringspercentage die voortvloeiend uit het actieplan, uiterlijk 4 jaar na de 
goedkeuring van de audit. 

Met een resultaatdoelstelling verbindt de TGE zich ertoe om zowel in energie als in 
CO2 een bespaard of vermeden percentage of een bespaarde of vermeden 
hoeveelheid energie en CO2 te laten optekenen. Deze waarden worden berekend ten 
opzichte van het referentiejaar en dus tegen een gegeven energieperimeter. 

In de gemengde en de processmethode evolueert die perimeter in de tijd, afhankelijk 
van de activiteit die het bedrijf uitoefent. De energieprestatie of CO2-uitstoot wordt dus 
niet gemeten op basis van een vermindering van de facturen, maar ten opzichte van 
de energieof de referentie-emissies. 

De resultaatdoelstelling past vooral goed binnen de processmethode. De auditeur 
heeft een actieplan opgesteld met daarin de rendabele verbeteringen die als 
voldoende betrouwbaar werden geacht tijdens de audit. De audit is vier jaar geldig en 
het gebeurt niet zelden dat de perimeter van de industriële activiteit aanzienlijk wijzigt 
tijdens die tijdsspanne. Bepaalde verbeteringen worden minder strategisch, als gevolg 
van de ontwikkeling van nieuwe producten, het verdwijnen van productielijnen, nieuwe 
kwaliteits- of milieubeperkingen die een invloed hebben op het referentieverbruik en 
de referentie-uitstoot, enz. In een dergelijke situatie heeft het bedrijf er alle baat bij om 
vrijwillig deze of geen verbetering door te voeren, die niet noodzakelijk vervat zit in het 
actieplan en die na een bijkomende studie duidelijk relevanter zou kunnen blijken. In 
dat geval laat de berekening van de verbeteringsindexen (EEI en ICO2) na 4 jaar toe 
om na te gaan of de TGE zijn doelstellingen heeft gehaald en de verplichtingen uit zijn 
milieuvergunning wel heeft nageleefd. Doorgaans wordt een onzekerheidsmarge tot 
10 % op die indexberekening getolereerd. 
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De resultaatdoelstelling past ook goed in het kader van de gemengde methode, 
wanneer de industriële activiteit niet de hoofdactiviteit vormt (zie 3.3 Industriële 
hoofdactiviteit), maar de energieperimeter wel sterk onderhevig is aan schommelingen 
op de economische markt. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven waarvan de 
activiteit een aanzienlijk aandeel dienstverlening, procesvalidatie, onderzoek en 
ontwikkeling enz. omvat (waaronder winkels, ziekenhuizen of O&O-centra 
bijvoorbeeld). 

Met een resultaatdoelstelling kan de auditeur niet uitgaan van een gedeeltelijke 
reconstructie van het energieverbruik. De som van de door het referentiemodel 
voorspelde energie, moet gelijk zijn aan de effectief verbruikte energie. Dit element 
sluit aan bij de definitie van de foutafwijking (‘bias error)’ van minder dan 5.10-3% die 
in het protocol IPMVP (International Performance Measurement and Verification 
Protocol) wordt gebruikt. Met andere woorden, de post ‘Diversen’ met op “0” worden 
teruggebracht. 

4.4.1 EEI 

De index voor DE verbetering van de energie-efficiëntie (EEI) en de index voor 
verbetering van de CO2-efficiëntie (ICO2) worden berekend op basis van het specifieke 
verbruik en de specifieke uitstoot van het referentiejaar, door vaststelling van: 

- de activiteitindicatoren van jaar t; 

- het primaire-energieverbruik en de CO2-uitstoot tijdens jaar t. 

De EEI voor het jaar ‘t’ wordt als volgt bepaald:  

 

EEI (jaar t) = [1 – (reëel verbruik jaar t / theoretisch verbruik jaar t)] 

 

waarbij  het reële en het theoretische verbruik berekend worden in primaire 
energie 

 het theoretische verbruik van het jaar t = ∑ [SVi (ref) * AIi (t)] 

   i is het aantal aanwendingen 

   CSi (ref) is het specifieke referentieverbruik van aanwending i 

AIi (t) is de activiteitindicator van de aanwending i voor het 
goedkeuringsjaar t 
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4.4.2 ICO2 

De ICO2 voor jaar ‘t’ wordt als volgt bepaald: 

ICO2 (jaar t) = [1 - reële uitstoot van jaar t/theoretische 

uitstoot van jaar t] 

 

waarbij  de reële uitstoot en de theoretische uitstoot worden berekend in TCO2 

  de theoretische uitstoot van jaar t =  ∑ [ESi (ref) * AIi (t)] 

   i is het aantal aanwendingen 

   ESi (ref) is het specifieke verbruik van aanwending i 

AIi (t) is de activiteitindicator van de aanwending i voor het 
goedkeuringsjaar t  
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4.5 GOEDKEURING VAN HET ENERGIEMODEL 

De goedkeuring van het energiemodel gebeurt tijdens de audit door de energiestromen 
voor een tweede jaar (het meest recente jaar) te analyseren. Dit maakt het mogelijk 
om de energieprestatie van de TGE vanaf het referentiejaar te berekenen en de 
verkregen resultaten met de over dezelfde periode gerealiseerde verbeteringen te 
vergelijken. 

Het is dus van essentieel belang dat de verbeteringen die sinds het referentiejaar 
werden gerealiseerd, in het actieplan worden opgenomen. 

De goedkeuringsfasen worden hieronder beschreven en geïllustreerd in hoofdstukken 
5.5 en 6.5. 

4.5.1 BEREKENING VAN DE VERBETERINGSINDEXEN 

In een eerste fase neemt de auditeur de EEI- en ICO2-indexen voor het 
goedkeuringsjaar over op basis van de in hoofdstuk 4.4. beschreven formules. 

4.5.2 ALGEMENE GOEDKEURING 

De berekende indexen voor het goedkeuringsjaar worden vergeleken met de sinds het 
referentiejaar uitgevoerde verbeteringsmaatregelen. De besparingspercentages 
worden berekend door de energiebaten (CO2) door het theoretische verbruik (uitstoot) 
van het goedkeuringsjaar te delen. 

4.5.3 GEDETAILLEERDE GOEDKEURING PER AANWENDING 

Aan de hand van de reconstructie van een tabel van de verbruikte energie voor het 
goedkeuringsjaar kan de prestatie van de onderneming grondiger worden onderzocht. 
Tijdens de vorige fase hebben wij immers kunnen concluderen dat de globale index 
overeenstemt met de som van de gerealiseerde verbeteringsmaatregelen. Maar hoe 
zit het met de andere aanwendingen? Wordt de klimaatimpact correct in aanmerking 
genomen? Is het zuiveringsstation correct opgenomen? Zijn de hypothesen voor de 
berekening van de verdeling correct, ondanks een vermoedelijk ontoereikend aantal 
meters en metingen? 

Om deze derde goedkeuringsfase uit te voeren, vergelijken wij het reële 
energieverbruik van elk van de aanwendingen met het theoretische energieverbruik 
en berekenen wij zodoende voor elke aanwending de verbeteringsindex. 

Voor valideringsjaar N wordt EEI voor aanwending « i » als volgt berekend: 

EEI i = [1 – reëel verbruik i / theoretisch verbruik i] 

waarbij  het reële verbruik en het theoretische verbruik in primaire energie worden 
berekend 
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theoretisch verbruik i  = CS i (ref) * AIi (N) 

  CSi (ref) = het specifieke referentieverbruik van aanwending i 

  AIi (N) = de activiteitindicator van aanwending i voor goedkeuringsjaar N 

De berekening wordt ook uitgevoerd in CO2. 

Deze goedkeuringsfase wordt ten zeerste aanbevolen om het energiemodel tijdens de 
initiële audit goed te keuren. Ze is echter verplicht als, na 4 jaar, de TGE die voor een 
resultaatdoelstelling heeft gekozen, haar doelstelling niet heeft gehaald. 

Enkel deze goedkeuringsfase maakt een grondige goedkeuring van het model 
van de process- en gemengde audit mogelijk. 
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5 METHODE EIGEN AAN DE PROCESSAUDIT 

Naast de algemene inhoud beschreven in hoofdstuk 4 omvat de processmethode de 
volgende informatie: 

5.1. het totale jaarlijks energieverbruik van de TGE, verdeeld tussen het (de) 
gebouw(en) en de industriële activiteit, uitgedrukt in eindenergie, primaire 
energie en in CO2; 

5.2. een grondige analyse van de energiestromen van de TGE; 
5.3. de bepaling van alle significante verbeteringsmaatregelen; 
5.4. het actieplan; 
5.5. de goedkeuring van de doelstelling. 

 

Om de methode voor de processaudit toe te lichten, illustreren we de procedure aan 
de hand van het (fictieve) voorbeeld van de Maalbeekbrouwerij.  

De brouwerij koos 2012 als referentiejaar. Ze verbruikt elektriciteit, aardgas, stookolie 
en hout (pellets). Ze maakt bier op basis van mout, dat ze inkoopt als grondstof. Ze 
bottelt haar bier ter plaatse. In 2014 installeerde ze een zuiveringsinstallatie voor 
afvalwater.  

De audit heeft betrekking op 90% van het verbruik van de TGE. De gebouwen nemen 
minder dan 5% van het totale primaire-energieverbruik voor hun rekening. Met een 
totaalverbruik van meer dan 30.000 GJp, lijkt de processmethode hier bijzonder 
geschikt. 

 

5.1 ALGEMENE GEGEVENS 

De audit bevat de informatie over de auditeur en de TGE, zoals beschreven in de 
gemeenschappelijke bepalingen (hoofdstuk 4.1). 

5.2 ANALYSE VAN DE ENERGIESTROMEN 

De audit omvat, voor het referentiejaar, een gedetailleerde analyse van de 
energiestromen, voorgesteld in de vorm van een tabel voor de verdeling van het 
eindverbruik, het primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot per energieaanwending 
volgens de elementen beschreven in hoofdstuk 4.2.4. 
 
De analyse van het energieverbruik omvat de volgende elementen:  

 het eindverbruik en primaire verbruik per aanwending, 

 een activiteitindicator voor elke aanwending, 

 een specifiek verbruik dat eigen is aan elke aanwending. 
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5.2.1 TOTAAL ENERGIEVERBRUIK 

Voor het referentiejaar omvat de audit het totale jaarlijkse energieverbruik van de TGE, 
verdeeld tussen het gebouw en de industriële activiteit, uitgedrukt in fysieke eenheden, 
primaire energie en in CO2. 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij 

2016   Elektriciteit Aardgas Stookolie Hout Totaal 

    kWh kWhs litre kg   

Operationele activiteit 1.331.000 0 305.000 250.000   

Gebouwen   106.000 80.000 0 0   

Gefactureerde energie   1.446.000 80.000 305.000 250.000   

Primaire energie (GJp)   13.014 260 11.017 3.900 28.191 

CO2-uitstoot (TCO2)   571,3 14,6 816,3 436,8 1.839,03 

Primaire energie: 28.191 GJp (= 0,028 PJp), waarvan operationele activiteit (95,7%), 
gebouw (4,3 %). 

5.2.2 ENERGIEAANWENDINGEN 

De opsplitsing van de activiteit van de TGE in een aantal significante aanwendingen is 
een schijnbaar eenvoudige oefening, die in de praktijk echter bijzonder delicaat blijkt. 
De creativiteit en de ervaring van de auditeur zijn hierbij onmisbaar om een relevant 
model voor energie-efficiënte uit te werken.  

Allereerst worden de aanwendingen opgesplitst in 2 categorieën: 

 de operationele activiteit; 

 het gebouw. 

Vervolgens is het raadzaam om binnen elke categorie de significante aanwendingen 
te bepalen. Volgens de ISO-norm 50001 betreffende de 
energiemanagementsystemen kan een energieaspect als significant worden 
bestempeld als het “tussenkomt in een groot aandeel van het totale energieverbruik 
en een potentieel inhoudt voor een efficiënter energiegebruik”. Het begrip 
energieaspect dat in de norm wordt gehanteerd, dekt dus dezelfde lading als het begrip 
aanwending in voorliggende methodologie. 

Bijgevolg definiëren we een significante aanwending als een gebruik dat goed is voor 
minstens 5% van het totale energieverbruik van de TGE of een aanwending waarvoor 
een energieverbetering van minstens 25% wordt beoogd ten opzichte van het 
referentiejaar. 
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Het verbruik van een niet-significante aanwending kan worden opgenomen in het 
verbruik van een meer grootschalige aanwending.  

Voorbeeld: het verbruik om het sanitair warm water te verwarmen kan worden 
opgenomen in het verbruik om het gebouw te verwarmen. 

Als het niet vervat wordt in een globalere aanwending, dan wordt het verbruik van een 
niet-significante aanwending niet meegerekend in de analyse van de energiestromen. 
De som van de niet-significante aanwendingen mag niet meer dan 20% zijn van het 
totale uitgedrukte primaire-energieverbruik, zoals aangegeven in de afbakening van 
de perimeter. 

5.2.2.1 DE OPERATIONELE ACTIVITEIT 

De operationele activiteit omvat het energieverbruik van de significante aanwendingen 
van de TGE verbonden aan:  

- het hele proces voor de voorbereiding, fabricage, omzetting en verpakking van 

de producten; 

- het onderhoud, met inbegrip van de veiligheidsinrichtingen; 

- de behandeling van effluenten, afvalstoffen of bijproducten;  

- de kwaliteitsborging van het elektriciteitsnet binnen de perimeter (stabiliteit, 

herstel, filtering van de harmonische stromen) en aan de transformatieposten, 

inclusief het vorstvrij maken van leidingen, installaties of energiebronnen; 

- de productie, de omzetting en de distributie van zelf opgewekte energie; 

- het intern vervoer van producten of personen (zie hoofdstuk 3.3) 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij 

 

Operationele activiteit 

  Productie van bier 

OP1 Moutbereiding 

OP2 Maischen 

OP3 Filteren en koken van de mout 

OP4 Klaren en koelen 

OP5 Gisten 

  Botteling (spoelen - tappen) 

OP6 Gerecycleerde flesjes 

OP7 Nieuwe flesjes 

  Hulpprocessen 

OP8 Reiniging ter plaatse 

OP9 Zuiveringsinstallatie 

OP10 Intern transport (vorkheftrucks...) 

  Opgesplitste aanwendingen 

OP11 Stoom (prod & distr) - 11 bar 

OP12 Perslucht (prod & distr) - 8 bar 
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5.2.2.2 HET GEBOUW 

Deze categorie omvat het energieverbruik van de gebouwen van de TGE.  

Doorgaans wordt het energieverbruik opgesplitst in twee types gebouwen: 

1. administratieve gebouwen 

voorbeelden: kantoren, vergaderzalen, ... 

2. gebouwen voor de operationele activiteit en de verpakking van de producten 

voorbeelden:  productie- en opslagruimten, al dan niet met 
klimaatregeling, cleanrooms, laboratoria, ... 

Voor deze twee types van gebouwen is een verdere opsplitsing mogelijk op basis van 
de aard van de energieverbruikende installaties, op voorwaarde dat het om significante 
aanwendingen gaat: 

- de verwarming van het gebouw, 

- de verwarming van het sanitair warm water, 

- de koeling van het gebouw, 

- de bevochtiging en/of ontvochtiging van de lucht, 

- de verluchting van het gebouw, 

- de verlichting en de kantoorapparatuur, 

- overige. 

 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij 

Gebouwen 

  Administratieve gebouwen 

GEB1 Verlichting en kantoorapparatuur 

GEB2 Verwarming 

  Operationele gebouwen 

GEB3 
Verlichting + klimaatregeling + 
diversen 

GEB4 Lab met klimaatregeling 
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5.2.3 ACTIVITEITINDICATOREN 

Aan elke aanwending wordt een activiteitindicator gekoppeld. Er moet een 
evenredigheidsregel worden gehanteerd tussen het energieverbruik van de 
aanwending en de waarde van de activiteitindicator. Die laat toe om een specifiek 
verbruik te bepalen, dat in de berekening van de verbeteringsindex voor de energie-
efficiëntie zal worden gebruikt. 

Op dat niveau komen de auditkwaliteit en de berekening van relevante indexen in het 
spel. Een bepaald aantal regels maakt het zodoende mogelijk de keuze van de 
aanwending en de bijhorende activiteitindicator te sturen: 

1. Een aanwending stemt overeen met een gegeven activiteitindicator en dus met 

een bepaald verbruik. 

Voorbeeld:  De brouwerij bottelt het bier in 2 soorten flesjes: gerecycleerde 
flesjes, die dus ook gespoeld moeten worden, en nieuwe flesjes. 

2. Het verbruik van de aanwending wordt verondersteld evenredig te zijn met de 

activiteitindicator. Het verschil tussen het theoretische en het daadwerkelijke 

verbruik is dus representatief voor de gerealiseerde energieverbetering. 

Voorbeeld:  Als de productie verdubbelt, verdubbelt ook het verbruik.  

 In realiteit zal in dat geval het verbruik niet helemaal verdubbelen, 
en zal de keuze van de productiehoeveelheid de TGE toelaten meer 
te verbruiken als ze meer produceert, maar tezelfdertijd een 
energieverbetering te laten optekenen dankzij een betere benutting 
van de capaciteiten van de productielijn. Als de productie 
verdubbelt (verkocht aantal ton) en het verbruik dat niet doet (iets 
minder dan het dubbel), dan heeft dat verschil te maken met de 
rendementswinst van de installaties. 

3. De keuze van activiteitindicator moet toelaten de verwachte energieverbetering 

te meten en moet dus losstaan van de variabele waar de energieverbetering 

een invloed op uitoefent. 

Voorbeeld:  Een aanwezigheidsdetector of schemerschakelaar installeren op 
de verlichting laat toe om het aantal verlichtingsuren terug te 
dringen. De activiteitindicator voor de aanwending ‘Verlichting’ is de 
verlichte oppervlakte (m²) en niet het aantal schijnuren. 

4. Indien verschillende aanwendingen afhangen van dezelfde activiteitindicator, is 

het niet nodig om een onderscheid te maken in die aanwendingen: ze mogen 

gebundeld worden tot één enkele aanwending. Dat maakt het energiemodel wat 

overzichtelijker. 
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Voorbeeld:  Het energieverbruik voor het filteren, koken, klaren en koelen van 
de mout valt onder een en dezelfde activiteitindicator: het 
aanvankelijk moutvolume. 

5. Voor elk productiestelsel van eenzelfde installatie wordt een bijhorende 

activiteitindicator bepaald. 

Voorbeeld:  Het energieverbruik van de post ‘Gisten’ kan worden opgesplitst in 
twee aanwendingen: het aantal flesjes blond bier en het aantal 
flesjes tripelbier. 

6. Het verbruik van een ‘Vader’-aanwending kan in verschillende ‘Zoon’-

aanwendingen worden opgesplitst. In dat geval gaat het om een opgesplitste 

aanwending, waar geen activiteitindicator voor wordt bepaald. 

Voorbeeld:  De stoom die wordt opgewekt en verdeeld aan 11 bar wordt 
verbruikt door 4 aanwendingen: het maischen, het filteren en koken 
van de mout, het spoelen van gerecycleerde flesjes en de cleaning 
in place.  

7. In de eenheid die voor de activiteitindicator is gekozen, kan ook de 

klimaatimpact vervat zitten (zowel zomer als winter). Om rekening te houden 

met een strenge winter, kunnen aldus 15/15 of 16,5/16,5 graaddagen worden 

gehanteerd. Er moet niet meer worden verwezen naar normale graaddagen. 

Voorbeeld:  De verwarming van het administratieve gebouw is evenredig met 
de verwarmde oppervlakte, te weten 600 m².  

 GD 16,5/16,52016 = 2330; GD 16,5/16,52017 = 2155  
 AI Verwarming2016 = 600 * 2330/2330 = 600 m² eq 
 AI Verwarming2017 = 600 * 1704/1869 = 555 m² eq  
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Voorbeeld:  Maalbeekbrouwerij.  

 

 

      Beschrijving Activiteit-
indicatoren 

Activiteit-
indicatoren 

Eenheden 

        2016 2017   

Operationele activiteit 
  

          

  Productie van bier           

OP1 Moutbereiding 0 Hoeveelheid mout 5.000 5.000 ton 

OP2 Maischen 0 Maischvolume 150.000 150.000 Hl 

OP3 Filteren en koken van de mout 0 Aanvankelijk 
moutvolume 

200.000 200.000 Hl 

OP4 Klaren en koelen 0 Aanvankelijk 
moutvolume 

200.000 200.000 Hl 

OP5 Gisten 0 Uiteindelijk 
moutvolume 

175.000 175.000 Hl 

  Botteling (spoelen – tappen)           

OP6 Gerecycleerde flesjes 0 Aantal gerecycleerde 
flesjes 

20.000 20.000 1.000 flesjes 

OP7 Nieuwe flesjes 0 Aantal nieuwe flesjes 10.000 10.000 1.000 flesjes 

  Hulpprocessen           

OP8 Reiniging  ter plaatse 0 Tijd 4.000 4.000 uur 

OP9 Zuiveringsinstallatie   Behandeld 
watervolume 

0 50.000 m³ 

OP10 Intern transport (vorkheftrucks)   Tijd 2.000 2.000 uur 

  Opgesplitste aanwendingen           

OP11 Stoom (prod & distr) - 11 bar   Opgesplitste 
aanwending 

      

OP12 Perslucht (prod & distr) - 8 bar   Opgesplitste 
aanwending 

      

  Onverenigbaar saldo           

OP13 Diversen   Saldo 1 1 - 

Gebouwen             

  Administratieve gebouwen           

GEB1 Verlichting en kantoorapparatuur   Verlichte oppervlakten 600 600 m² eq 

GEB2 Verwarming 
  Verwarmde 

oppervlakten 
600 555 m² eq 

  Operationele gebouwen           

GEB3 
Verlichting + klimaatregeling + 
diversen 

  Verlichte oppervlakten 5.000 5.000 m² 

GEB4 Lab met klimaatregeling 
  Oppervlakten met 

klimaatregeling 
200 200 m² 

 

In het bovenstaande voorbeeld is te zien dat tussen 2016 en 2017 enkel de 
volgende activiteitindicatoren werden gewijzigd voor de brouwerij: 

- de verwarming van de administratieve gebouwen waarin de 

klimaatvariatie is opgenomen (de graaddagen) 

- de ingebruikname van een installatie voor afvalwaterzuivering. 
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5.2.4  TABEL VAN HET ENERGIEVERBRUIK 

De tabel van het energieverbruik of de tabel van de energiestromen reconstrueert het 
verbruik van de verschillende aanwendingen van de onderneming. Hij wordt 
opgebouwd door de energiesoorten in kolommen en de aanwendingen in rijen te 
plaatsen. In elke cel van de tabel wordt het energieverbruik gegeven dat ermee 
overeenstemt, per meting, telling, maar het vaakst per berekening. 

 

Voorbeeld:  Maalbeekbrouwerij - Referentiejaar 2016 

Tabel van het energieverbruik 

 

 

 

Année : 2016
DJ 16,5/16,5: 2330 OP11 OP12

Electricité Gaz Naturel Mazout Bois Vapeur Air comprimé

kWh kWhs litre kg Tvap Nm³

Activité Opérationnelle

Production de la bière

OP1 Préparation du malt 40.000 XX XX XX XX 400.000

OP2 Empâtage 10.000 XX XX XX 300 80.000

OP3 Filtration et ébullition du moût 70.000 XX XX XX 2.000

OP4 Clarification et refroidissement 350.000 XX XX XX XX 200.000

OP5 Fermentation 500.000 XX XX XX XX 80.000

Embouteillage (lavage - soutirage)

OP6 Bouteilles consignées 85.000 XX XX XX 1.500 160.000

OP7 Bouteilles neuves 20.000 XX XX XX XX 240.000

Auxiliaires

OP8 Nettoyage en Place 35.000 XX XX XX 1.500 40.000

OP9 Station d'épuration XX XX XX XX XX XX

OP10 Transport interne (Clarks) 30.000 XX 5.000 XX XX XX

Usages répartis

OP11 Vapeur (Prod et Distr) - 11 bar 40.000 0 300.000 250.000 XX XX

OP12 Air comprimé (Prod et Distr) - 8 bar 150.000 XX XX XX XX XX

Solde non concilié

OP13 Divers 10.000 XX XX XX XX XX

Bâtiments

Bâtiments administratifs

BAT1 Eclairage et bureautique 18.000 XX XX XX XX XX

BAT2 Chauffage XX 80.000 XX XX XX XX

Bâtiments opérationnels

BAT3 Eclairage + Climatisation + Divers 78.000 XX XX XX XX XX

BAT4 Labo climatisé 10.000 XX XX XX XX XX

Totaux 1.446.000 80.000 305.000 250.000 5.300 1.200.000

Consommations (factures) 1.446.000 80.000 305.000 250.000

Energies consommées
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5.2.5  TABEL VAN DE PRIMAIRE ENERGIE 

Op basis van de coëfficiënten voor de omzetting in primaire energie uit hoofdstuk 4.2.2 
maakt de auditeur een tabel op voor het primaire-energieverbruik in het referentiejaar. 

 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij 

Tabel van het primaire-energieverbruik 

 

 

 
 

De auditeur zal controleren of het verkregen totaal effectief overeenstemt met het 
gefactureerde totaal (hoofdstuk 5.1). 

Année : 2016
DJ 16,5/16,5: 2330 OP11 OP12

Electricité Gaz 

Naturel

Mazout Bois Vapeur Air 

comprimé

GJp GJp GJp GJp GJp GJp GJp %

Activité Opérationnelle

Production de la bière

OP1 Préparation du malt 0 360 XX XX XX XX 450 810 2,9%

OP2 Empâtage 0 90 XX XX XX 854 90 1.034 3,7%

OP3 Filtration et ébullition du moût 0 630 XX XX XX 5.697 6.327 22,4%

OP4 Clarification et refroidissement 0 3.150 XX XX XX XX 225 3.375 12,0%

OP5 Fermentation 0 4.500 XX XX XX XX 90 4.590 16,3%

Embouteillage (lavage - soutirage)

OP6 Bouteilles consignées 0 765 XX XX XX 4.272 180 5.217 18,5%

OP7 Bouteilles neuves 0 180 XX XX XX XX 270 450 1,6%

Auxiliaires

OP8 Nettoyage en Place 0 315 XX XX XX 4.272 45 4.632 16,4%

OP9 Station d'épuration XX XX XX XX XX XX

OP10 Transport interne (Clarks) 270 XX 181 XX XX XX 451 1,6%

Usages répartis

OP11 Vapeur (Prod et Distr) - 11 bar 0 0 0 0 0 0

OP12 Air comprimé (Prod et Distr) - 8 bar 0 0 0 0 0 0

Solde non concilié

OP13 Divers 90 XX XX XX XX XX 90 0,3%

Bâtiments

Bâtiments administratifs

BAT1 Eclairage et bureautique 162 XX XX XX XX XX 162 0,6%

BAT2 Chauffage XX 260 XX XX XX XX 260 0,9%

Bâtiments opérationnels

BAT3 Eclairage + Climatisation + Divers 702 XX XX XX XX XX 702 2,5%

BAT4 Labo climatisé 90 XX XX XX XX XX 90 0,3%

Totaux 11.304 260 181 0 15.096 1.350 28.191 100%

Energies consommées Total
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5.2.6  TABEL VAN DE CO2-UITSTOOT 

Op basis van de coëfficiënten voor de omzetting in CO2 uit hoofdstuk 4.2.3 maakt de 
auditeur een tabel op voor de CO2-uitstoot in het referentiejaar. 

 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij  

Tabel van de CO2-uitstoot 

 

 

 

 

Année : 2016
DJ 16,5/16,5: 2330 OP11 OP12

Electricité Gaz 

Naturel

Mazout Bois Vapeur Air 

comprimé

kgCO2 kgCO2 kgCO2 kgCO2 kgCO2 kgCO2 kgCO2 %

Activité Opérationnelle

Production de la bière

OP1 Préparation du malt 0 39.520 XX XX XX XX 49.400 88.920 3,3%

OP2 Empâtage 0 9.880 XX XX XX 72.437 9.880 92.197 3,4%

OP3 Filtration et ébullition du moût 0 69.160 XX XX XX 482.913 552.073 20,5%

OP4 Clarification et refroidissement 0 345.800 XX XX XX XX 24.700 370.500 13,7%

OP5 Fermentation 0 494.000 XX XX XX XX 9.880 503.880 18,7%

Embouteillage (lavage - soutirage)

OP6 Bouteilles consignées 0 83.980 XX XX XX 362.185 19.760 465.925 17,3%

OP7 Bouteilles neuves 0 19.760 XX XX XX XX 29.640 49.400 1,8%

Auxiliaires

OP8 Nettoyage en Place 0 34.580 XX XX XX 362.185 4.940 401.705 14,9%

OP9 Station d'épuration XX XX XX XX XX XX

OP10 Transport interne (Clarks) 29.640 XX 13.395 XX XX XX 43.035 1,6%

Usages répartis

OP11 Vapeur (Prod et Distr) - 11 bar 0 0 0 0 0 0

OP12 Air comprimé (Prod et Distr) - 8 bar 0 0 0 0 0 0

Solde non concilié

OP13 Divers 9.880 XX XX XX XX XX 9.880 0,4%

Bâtiments

Bâtiments administratifs

BAT1 Eclairage et bureautique 17.784 XX XX XX XX XX 17.784 0,7%

BAT2 Chauffage XX 14.560 XX XX XX XX 14.560 0,5%

Bâtiments opérationnels

BAT3 Eclairage + Climatisation + Divers 77.064 XX XX XX XX XX 77.064 2,9%

BAT4 Labo climatisé 9.880 XX XX XX XX XX 9.880 0,4%

Totaux 1.240.928 14.560 13.395 0 1.279.720 148.200 2.696.803 100%

Emissions de CO2 Total
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De auditeur zal controleren of het verkregen totaal effectief overeenstemt met het 
gefactureerde totaal (hoofdstuk 5.1). 

Année : 2016
DJ 16,5/16,5:2330 OP11 OP12

Electricité Gaz 

Naturel

Mazout Bois Vapeur Air 

comprimé

TCO2 TCO2 TCO2 TCO2 TCO2 TCO2 TCO2 %

Activité Opérationnelle

Production de la bière

OP1 Préparation du malt 15,8 XX XX XX XX 19,8 35,6 1,9%

OP2 Empâtage 4,0 XX XX XX 71,1 4,0 79,0 4,3%

OP3 Filtration et ébullition du moût 27,7 XX XX XX 473,8 501,5 27,3%

OP4 Clarification et refroidissement 138,3 XX XX XX XX 9,9 148,2 8,1%

OP5 Fermentation 197,6 XX XX XX XX 4,0 201,5 11,0%

Embouteillage (lavage - soutirage)

OP6 Bouteilles consignées 33,6 XX XX XX 355,3 7,9 396,8 21,6%

OP7 Bouteilles neuves 7,9 XX XX XX XX 11,9 19,8 1,1%

Auxiliaires

OP8 Nettoyage en Place 13,8 XX XX XX 355,3 2,0 371,1 20,2%

OP9 Station d'épuration XX XX XX XX XX XX

OP10 Transport interne (Clarks) 11,9 XX 13,4 XX XX XX 25,2 1,4%

Usages répartis

OP11 Vapeur (Prod et Distr) - 11 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OP12 Air comprimé (Prod et Distr) - 8 bar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solde non concilié

OP13 Divers 4,0 XX XX XX XX XX 4,0 0,2%

Bâtiments

Bâtiments administratifs

BAT1 Eclairage et bureautique 7,1 XX XX XX XX XX 7,1 0,4%

BAT2 Chauffage XX 14,6 XX XX XX XX 14,6 0,8%

Bâtiments opérationnels

BAT3 Eclairage + Climatisation + Divers 30,8 XX XX XX XX XX 30,8 1,7%

BAT4 Labo climatisé 4,0 XX XX XX XX XX 4,0 0,2%

Totaux 496,2 14,6 13,4 0,0 1.255,6 59,3 1.839,0 100%

Emissions de CO2 Total
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5.2.7  SPECIFIEK REFERENTIEVERBRUIK EN SPECIFIEKE REFERENTIE-
UITSTOOT 

Voor elke aanwending die in de tabel van het primaire-energieverbruik en in de tabel 
van de CO2-uitstoot als significant wordt aangeduid, berekent de auditeur het 
specifiek referentieverbruik en de specifieke referentie-uitstoot waarvan de 
berekening wordt toegelicht in hoofdstuk 4.2.6. 

 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij  

Specifiek referentieverbruik 

Jaar: 2016 
  

  

    
  

(in GJp/eenheid) 

Operationele activiteit 
  

      

  Productie van bier       

OP1 Moutbereiding   0,1620 GJp/ton 

OP2 Maischen   0,0069 GJp/Hl 

OP3 Filteren en koken   0,0316 GJp/Hl 

OP4 Klaren en koelen   0,0169 GJp/Hl 

OP5 Gisten   0,0262 GJp/Hl 

  Bottelen (spoelen – tappen)       

OP6 Gerecycleerde flesjes   0,2609 GJp/1.000 flesjes 

OP7 Nieuwe flesjes   0,0450 GJp/1.000 flesjes 

  Hulpprocessen       

OP8 Reiniging ter plaatse   1,1581 GJp/uur 

OP9 Zuiveringsinstallatie       

OP10 Intern transport (vorkheftrucks, …)   0,2253 GJp/uur 

  Opgesplitste aanwendingen       

OP11 Stoom (prod & distr) - 11 bar       

OP12 Perslucht (prod & distr) - 8 bar       

  Onverenigbaar saldo       

OP13 Diversen   90,0 GJp/- 

Gebouwen       

  Administratieve gebouwen       

GEB1 Verlichting en en kantoorapparatuur   0,2700 GJp/m² eq 

GEB2 Verwarming   0,4334 GJp/m² eq 

  Operationele gebouwen       

GEB3 
Verlichting + klimaatregeling + 
diversen 

  0,1404 GJp/m² 

GEB4 Lab met klimaatregeling   0,4500 GJp/m² 
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Een zorgvuldige auditeur zal nagaan of de som van de tabellijnen gelijk is aan de som 
van de kolommen, anders gezegd:  

Totale energie van de energieperimeter = ∑ 𝐶𝑆𝑖
𝑛
𝑖 . 𝐼𝐴𝑖 +  𝐸𝑝𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 

waarbij n staat voor het aantal significante aanwendingen 
  

Op dezelfde wijze, voor elke aanwending die als significant aangeduid staat in de tabel 
met CO2-emissies, berekent de auditeur een specifieke referentie-uitstoot. 

Het is van essentieel belang dat het referentieverbruik en de referentie-uitstoot heel 
nauwkeurig worden berekend, aangezien de berekende energieverbetering in het 
actieplan aan die richtwaarden zal worden getoetst en voor de jaarlijkse opvolging van 
de audit zal worden gebruikt. 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij 

Specifieke referentie-uitstoot 

Jaar: 2016 
  

  

    
  

(in TCO2/eenheid) 

Operationele activiteit 
  

 

    

  Productie van bier       

OP1 Moutbereiding   0,0071 TCO2/ton 

OP2 Maischen   0,0005 TCO2/Hl 

OP3 Filteren en koken   0,0025 TCO2/Hl 

OP4 Klaren en koelen   0,0007 TCO2/Hl 

OP5 Gisten   0,0012 TCO2/Hl 

  Bottelen (spoelen – tappen)       

OP6 Gerecycleerde flesjes   0,0198 TCO2/1.000 flesjes 

OP7 Nieuwe flesjes   0,0020 TCO2/1.000 flesjes 

  Hulpprocessen       

OP8 Reiniging ter plaatse   0,0928 TCO2/uur 

OP9 Zuiveringsinstallatie       

OP10 Intern transport (vorkheftrucks, …)   0,0126 TCO2/uur 

  Opgesplitste aanwendingen       

OP11 Stoom (prod & distr) - 11 bar       

OP12 Perslucht (prod & distr) - 8 bar       

  Onverenigbaar saldo       

OP13 Diversen   3,9510 TCO2/- 

Gebouwen 

 

    

  Administratieve gebouwen       

GEB1 Verlichting en en kantoorapparatuur   0,0119 TCO2/m² eq 

GEB2 Verwarming   0,0243 TCO2/m² eq 

  Operationele gebouwen       
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GEB3 
Verlichting + klimaatregeling + 
diversen 

  0,0062 TCO2/m² 

GEB4 Lab met klimaatregeling   0,0198 TCO2/m² 
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Verbeteringsmaatregelen 

5.2.4 VASTSTELLING VAN DE VERBETERINGEN 

In de processmethode stelt de auditeur alle maatregelen vast die significant zijn voor 
de verbeteringen met betrekking tot: 

 het gebouw, 

 de activiteit, de industriële installaties en de installaties voor 

energietransformatie. 

De verbeteringen worden vastgesteld op basis van de brainstormingmethode (zie 
hoofdstuk 4.4.1) 

Ter illustratie toont de volgende tabel een indicatieve lijst van aandachtspunten eigen 
aan de industriële activiteit: 

 

Industrieel proces 

Prod_01 Verbetering van het proces 

Prod_02 Vrijloopbeheer 

Elektriciteit - motoren - pompen 

Elek_01 Motorefficiëntie7 

Elek_02 Snelheidsregelaars 

ACO_01 Stroomlijning van het persluchtnet (druk, lekken, opwekking, regeling) 

Thermisch 

Verb_01 Verbetering van het verbrandingsrendement 

AG_01 Overschakeling op aardgas 

Sto_01 Stroomlijning van het stroomnet (rendement, lekken, ontluchting, druk) 

Warmte_01 Warmteterugwinning 

 

                                                 

7 Zie artikel rond motorefficiëntie, september 2015, http://www.pirotech.be/publications-electricite/ 
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Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij 

Lijst van verbeteringen uit de brainstorming 

ACD01 Temperatuurregeling in de lokalen 
ACD05 Warmeluchtgordijn aan de los- / distributiekades 
VERL01 Beheer van de verlichting in de fabriek 
VERL04 Schemerschakelaars 
ELEK Beheer van de stillegging en heropstart na het weekend 
WE Windenergie 
KOEL09 Blokkering van de deuren van de koelingen met afgewerkte producten 
REG Rationeel energiegebruik 
UTI01 Warmtekrachtkoppeling met gas 
UTI02 Zonneboiler 
UTI04 Biomethanisatie van het slib in de WZI en verwarming WZI 
UTI09 Stoom- en persluchtlekken, elektrisch beheer van stilleggingen 
STO03 Vervanging van stookolieketel 
 
 

5.2.5 ACTIEPLAN 

Het actieplan wordt opgesteld op basis van de stappen die worden uiteengezet in 4.4. 

5.2.5.1 RENTABILITEIT 

1. Op basis van de geëvalueerde gegevens van de verbeteringsmaatregelen stelt 
de auditeur een actieplan op dat alle haalbare metingen bevat en waarvoor de 
ETT zonder premies of fiscale voordelen korter is dan of gelijk is aan 3 jaar. 

2. De maatregelen waarvan de ETT langer duurt dan 9 jaar, worden uitgesloten 
van het actieplan. 

5.2.5.2 BETROUWBAARHEID 

3. Voor elk van de maatregelen waarvan de ETT tussen 3 en 9 jaar ligt, dient de 
auditeur de onzekerheid van zijn besparings- en investeringsberekening in te 
schatten en de nieuwe rentabiliteitsdrempel van de maatregel in mindering te 
brengen op basis van de waarden van de onderstaande tabel (of de formule in 
hoofdstuk 4.7.2). 

 𝐷𝑟𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 = 3 ∗
(1 − 25%) ∗ (1 + %𝐼)

(1 + 25%) ∗ (1 + %𝐸)
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ETT  onzekerheid over de investering 
  25% 50% 75% 100% 150% 200% 

O
n

z
. 

b
e
s
p

a
ri
n

g
 

-25% 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 

-50% 4,5 5,4 6,3 7,2 9,0 10,8 

-75% 9,0 10,8 12,6 14,4 18,0 21,6 

 

3.1. De maatregelen waarvoor de onzekerheden over de besparing en de 
investering minder dan 25% bedragen, worden uitgesloten (aangezien ze 
betrouwbaar en niet rendabel zijn). 

3.2. Voor de maatregelen waarvoor een van de onzekerheden meer dan 25% 
bedraagt, wordt een nieuwe rentabiliteitsdrempel berekend. 

3.2.1. De ETT is korter dan de berekeningsdrempel  de maatregel wordt in het 
actieplan opgenomen. De berekening kan bij de realisatie worden 
onderworpen aan een haalbaarheidsstudie, die wordt aanbevolen als de 
berekende besparing meer dan 5% van het globale jaarlijkse verbruik van 
de entiteit vertegenwoordigt of de investering meer dan 10% van de som 
van de jaarlijkse energiefacturen bedraagt. 

3.2.2. De ETT is langer dan de berekeningsdrempel  de maatregel wordt niet in 
het actieplan opgenomen. 

 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij 

Verbeteringen opgenomen in het actieplan 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé CO2 Retenue

Seuil

Euros % UTG >10% Fiabilité Energie Autres Fiabilité GJp/an % UTG >5% kg CO2 /an an an

réf 1 Invest. 2 3 FInvest 4 5 FEnerg Ep 6 7 CO2 Rent Fiabilite InOut

URE Utilisation Rationnelle de l'Energie € 0 0% NON 50% € 650 € 0 -50% 45 0,2% NON 1.976 0,0 5,4 IN

FROID09 Blocage des portes Frigo Produits Finis € 0 0% NON 25% € 2.050 € 0 -25% 142 0,5% NON 6.230 0,0 3,0 IN

ECL04 Crépusculaires € 800 0% NON 25% € 1.978 € 0 -25% 137 0,5% NON 6.012 0,4 3,0 IN

ELEC Gestion des arrêts et des redémarrages après WE € 3.000 1% NON 25% € 4.634 € 0 -25% 321 1,1% NON 14.085 0,6 3,0 IN

UTI09 Fuites vapeur, air comprimé et gestion électrique des arrêts € 10.800 2% NON 50% € 6.944 -€ 1.372 -75% 780 2,7% NON 63.889 1,9 10,8 IN

VAP03 Remplacement de la chaudière mazout € 350.000 78% OUI 25% € 121.500 € 0 -25% 975 3,3% NON 230.254 2,9 3,0 R2017

ECL01 Gestion de l'éclairage de l'usine € 8.500 2% NON 50% € 2.028 € 0 -50% 140 0,5% NON 6.164 4,2 5,4 IN

TRS
Nr

EconomieInvest. EP

Intitulé CO2 Retenue

Seuil

Euros % UTG >10% Fiabilité Energie Autres Fiabilité GJp/an % UTG >5% T CO2 /an an an

URE Utilisation Rationnelle de l'Energie € 0 0% NON 50% € 650 € 0 -50% 45 0,2% NON 2,0 0,0 5,4 IN

FROID09 Blocage des portes Frigo Produits Finis € 0 0% NON 25% € 2.050 € 0 -25% 142 0,5% NON 6,2 0,0 3,0 IN

ECL04 Crépusculaires € 800 0% NON 25% € 1.978 € 0 -25% 137 0,5% NON 6,0 0,4 3,0 IN

ELEC Gestion des arrêts et des redémarrages après WE € 3.000 1% NON 25% € 4.634 € 0 -25% 321 1,1% NON 14,1 0,6 3,0 IN

UTI09 Fuites vapeur, air comprimé et gestion électrique des arrêts € 10.800 2% NON 50% € 6.944 -€ 1.372 -75% 780 2,7% NON 63,9 1,9 10,8 IN

VAP03 Remplacement de la chaudière mazout € 350.000 78% OUI 25% € 121.500 € 0 -25% 975 3,3% NON 230,3 2,9 3,0 R2017

ECL01 Gestion de l'éclairage de l'usine € 8.500 2% NON 50% € 2.028 € 0 -50% 140 0,5% NON 6,2 4,2 5,4 IN

TRS
Nr

EconomieInvest. EP
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Verbeteringen die niet zijn opgenomen in het actieplan 

 

           

 

 

 

Verbetering(en) onderworpen aan een haalbaarheidsstudie 

 

 

 
 
 

5.2.5.3 BESLISSINGSDIAGRAM 

Het onderstaande diagram geeft een schematische voorstelling van de 
beslissingsfasen die worden doorlopen om de verbeteringsmaatregelen in het 
actieplan op te nemen. 
 

 

Intitulé CO2 Retenue

Seuil

Euros % UTG >10% Fiabilité Energie Autres Fiabilité GJp/an % UTG >5% kg CO2 /an an an

UTI04 Biométhanisation des boues de la STEP et chauffage STEP € 377.000 84% OUI 25% € 34.528 € 31.185 -25% 231 0,8% NON 10.161 5,7 3,0 OUT

ACD01 Régulation de la température des locaux € 6.000 1% NON 50% € 1.014 € 0 -50% 72 0,2% NON 3.325 5,9 5,4 OUT

ACD05 Rideau d'air aux quais de réception / distribution € 10.000 2% NON 50% € 768 € 0 -50% 66 0,2% NON 3.976 13,0 5,4 OUT

UTI02 Chauffe eau solaire € 100.119 22% OUI 50% € 7.414 € 0 -50% 315 1,1% NON 23.344 13,5 5,4 OUT

TRS
Nr

EconomieInvest. EP

Intitulé CO2 Retenue

Seuil

Euros % UTG >10% Fiabilité Energie Autres Fiabilité GJp/an % UTG >5% T CO2 /an an an

réf 1 Invest. 2 3 FInvest 4 5 FEnerg Ep 6 7 CO2 Rent Fiabilite InOut

UTI04 Biométhanisation des boues de la STEP et chauffage STEP € 377.000 84% OUI 25% € 34.528 € 31.185 -25% 231 0,8% NON 10,2 5,7 3,0 OUT

ACD01 Régulation de la température des locaux € 6.000 1% NON 50% € 1.014 € 0 -50% 72 0,2% NON 3,3 5,9 5,4 OUT

ACD05 Rideau d'air aux quais de réception / distribution € 10.000 2% NON 50% € 768 € 0 -50% 66 0,2% NON 4,0 13,0 5,4 OUT

UTI02 Chauffe eau solaire € 100.119 22% OUI 50% € 7.414 € 0 -50% 315 1,1% NON 23,3 13,5 5,4 OUT

TRS
Nr

EconomieInvest. EP

Intitulé CO2 Retenue

Seuil

Euros % UTG >10% Fiabilité Energie Autres Fiabilité GJp/an % UTG >5% kg CO2 /an an an

UTI01 Cogénération gaz € 175.000 39% OUI 50% € 39.556 € 4.838 -50% 2.545 8,7% OUI 132.379 3,9 5,4 étude

EOL Eolienne(s) € 670.000 149% OUI 50% € 120.000 € 42.000 -50% 5.400 18,4% OUI 237.060 4,1 5,4 étude

TRS
Nr

EconomieInvest. EP

Intitulé CO2 Retenue

Seuil

Euros % UTG >10% Fiabilité Energie Autres Fiabilité GJp/an % UTG >5% T CO2 /an an an

réf 1 Invest. 2 3 FInvest 4 5 FEnerg Ep 6 7 CO2 Rent Fiabilite InOut

UTI01 Cogénération gaz € 175.000 39% OUI 50% € 39.556 € 4.838 -50% 2.545 8,7% OUI 132,4 3,9 5,4 étude

EOL Eolienne(s) € 670.000 149% OUI 50% € 120.000 € 42.000 -50% 5.400 18,4% OUI 237,1 4,1 5,4 étude

TRS
Nr

EconomieInvest. EP
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5.3 BEREKENING VAN DE DOELSTELLINGEN 

De nagestreefde doelstelling voor energie- en CO2-efficiënteverbetering is degene die 
voortvloeit uit het actieplan, zoals aangegeven in hoofdstuk 4.4.4. 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij - Doelstelling voor energieverbetering 

De doelstelling voor 2021 wordt berekend op basis van de gekozen en 
gerealiseerde verbeteringsmaatregelen, die worden teruggebracht tot het 
theoretische verbruik of de theoretische uitstoot van het goedkeuringsjaar. 
Aangezien die laatste gegevens nog niet beschikbaar zijn bij de beginaudit, baseert 
men zich op de gegevens van het meest recente jaar (2017 in ons voorbeeld). 

Rijlabels 
Aantal 

maatregelen 
Besparing  

GJp 
Besparing 

TCO2 
Investeringen   

€ 

studie 2 7.945 369,4 845.000 

IN 6 1.565 98,4 23.100 

OUT 4 685 40,8 493.119 

R2017 1 975 230,3 350.000 

Algemeen totaal 13 11.171 738,9 1.711.219 

 

 

theoretische verbruik en de theoretische uitstoot van 2017 zijn: 

  GJp TCO2 

Theoretisch verbruik 2017 30.421 1.936,7 

 

Doelstelling 2021 EEI iCO2 

Weerhouden 
maatregelen  5,1% 5,1% 

Gerealiseerde 
maatregelen 3,2% 11,9% 

  8,4% 17,0% 

 

De energieresultaten voor de Maalbeekbrouwerij zijn dus de volgende: 

 oplevering van de audit in augustus 2018 - Audit 4 jaar geldig, tot in augustus 

2022 

 meest recente gegevens van het laatste schrikkeljaar, waaronder die uit 2016 

= referentiejaar 

 validering van het model op basis van de energieprestaties voor de periode 

2016-2017: de efficiëntie-index die in het begin van 2018 voor het jaar 2017 
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werd berekend  (EEI 2017: 3,2%, hetzij 1084 GJp), stemt overeen met de 

verbetering berekend voor de vervanging van de stookolieketel (975 GJp) en 

iCO2 2017: 13,2%, zijnde 255,8 TCO2 dat dicht in de buurt ligt van de in de 

verbeteringsmaatregel berekende winst van 230,2 TCO2). 

 doelstelling 2016 - 2021:  

o EEI 2021: 7,4% of 2.467 GJp 

o ICO2 2021: 23,3% of 401 TCO2 
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5.4 GOEDKEURING VAN HET ENERGIEMODEL 

De goedkeuring van het energiemodel gebeurt volgens de fasen die worden 
beschreven in de gemeenschappelijke bepalingen in punt 4.5. 

5.4.1 BEREKENING VAN DE VERBETERINGSINDEXEN 

De indexen EEI en ICO2 worden berekend op basis van de formules die worden 
beschreven in hoofdstuk 4.4.1 

 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij – Berekening van de indexen voor 2017 

In 2017 houdt het model rekening met de ingebruikname van de zuiveringsinstallatie 
(250.000 kWh) en omvat het de verbetering die werd gerealiseerd door de 
stookolieketel te vervangen door een verwarmingsketel op aardgas. 

 

In 2017 heeft de brouwerij de volgende energie verbruikt. 

2017   Elektriciteit Aardgas Stookolie Hout Totaal 

    kWh kWhs liter kg   

Verbruikte energie   1.696.000 3.073.991 5.000 250.000   

Primaire energie (GJp)   15.264 9.993 181 3.900 29.338 

CO2-uitstoot (TCO2)   670,1 560,6 13,4 436,8 1.680,9 

 

EEI  2016 2017  ICO2  2016 2017 

Reëel (GJp) 28.191 29.338  Reëel (TCO2) 1.839,0 1.680,9 

Theoretisch (GJp) 28.191 30.421  Theoretisch (TCO2) 1.839,0 1.936,7 

EEI 0,0% 3,6%  ICO2 0,0% 13,2% 

Winst (GJp) 0 1084  Winst (TCO2) 0 255,8 

 

Er wordt aan herinnerd dat het theoretische verbruik van 2017 als volgt werd berekend: 

∑ [𝐶𝑆𝑖(réf) ∗ 𝐼𝐴𝑖  (2017)𝑖 ] 

Operationele activiteit 
  

  CS ref AI 2017 
Theo. verb. 

2017 

  Productie van bier   
GJp / 

eenheid 
 Eenheden  

OP1 Moutbereiding   0,1620 5.000 Ton 810 

OP2 Maischen   0,0069 150.000 Hl 1.034 

OP3 Filteren en koken van de mout   0,0316 200.000 Hl 6.327 

OP4 Klaren en koelen   0,0169 200.000 Hl 3.375 

OP5 Gisten   0,0262 175.000 Hl 4.590 

  Bottelen (spoelen - tappen)       
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OP6 Gerecycleerde flesjes   0,2609 20.000 
1.000 
flesjes 

5.217 

OP7 Nieuwe flesjes   0,0450 10.000 
1.000 
flesjes 

450 

  Hulpprocessen       

OP8 Reiniging ter plaatse   1,1581 4.000 uur 4.632 

OP9 Zuiveringsinstallatie   0,04501
 50.000 m³ 2.250 

OP10 Intern transport (vorkheftrucks, ...)   0,2253 2.000 uur 451 

  Opgesplitste aanwendingen       

OP11 Stoom (prod & distr) - 11 bar       

OP12 Perslucht (prod & distr)  - 8 bar       

  Onverenigbaar saldo       

OP13 Diversen   90,0 1 - 90 

Gebouwen       

  Administratieve gebouwen       

GEB1 Verlichting en kantoorapparatuur   0,2700 600 m² eq 162 

GEB2 Verwarming   0,4334 555 m² eq 241 

  Operationele gebouwen       

GEB3 
Verlichting + klimaatregeling + 
diversen 

  0,1404 5.000 m² 702 

GEB4 Lab met klimaatregeling   0,4500 200 m² 90 

Totaal      30.421 

 

1 In ons voorbeeld wordt het specifieke referentieverbruik voor de zuiveringsinstallatie 
(OP9) berekend op basis van het reële verbruik van het eerste normale werkingsjaar 
(2017), zijnde 250.000 kWh elektriciteit en 50.000 m³ behandeld water. 

5.4.2 ALGEMENE GOEDKEURING 

De berekende indexen voor het goedkeuringsjaar worden vergeleken met de sinds het 
referentiejaar gerealiseerde verbeteringsmaatregelen. De besparingspercentages 
worden berekend door de energiewinst (CO2) te delen door het theoretische verbruik 
(uitstoot) van het goedkeuringsjaar. 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij - Goedkeuring 

Begin 2017 vervangt de brouwerij haar stookolieketel door een verwarmingsketel 
op aardgas. Dankzij deze verbetering kan 300.000 liter stookolie worden 
bespaard. Er is echter wel 3.000.000 bijkomende kWhs aardgas nodig. 

  GJp / jaar TCO2 / jaar 

Reëel verbruik 2017 29.338 1.680,9 

Theoretisch verbruik 2017 30.421 1.936,7 

  EEI ICO2 

  3,6% 13,2% 

Winst 1.084 255,8 

  GJp / jaar TCO2 / jaar 

Impact van de R pistes 975 230,3 
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  3,2% 11,9% 

 

Deze waarden met betrekking tot het theoretische verbruik en de theoretische 
uitstoot in 2017 maken het mogelijk om een energiebesparing van 3,2% en een 
CO2-besparing van 11,9% op te tekenen. Aangezien deze waarden dicht in de buurt 
van de berekende prestatie-indexen liggen (EEI = 3,6% en iCO2 = 13,2%), kunnen 
wij ervan uitgaan dat het model is gevalideerd en de prestatie-indexen de 
gerealiseerde verbeteringen correct weerspiegelen. 

 

5.4.3 GEDETAILLEERDE GOEDKEURING PER AANWENDING 

De goedkeuring per aanwending wordt uitgevoerd volgens de onderstaande fasen: 

 

1. Opstelling van de tabel van het verbruik voor goedkeuringsjaar N in gefactureerde 
eenheden 

 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij – Tabel van de verbruikte energie 

 

mailto:jbv@pirotech.be


 

rap_methodo_processmixte_nl.docxx J.-B. Verbeke <jbv@pirotech.be> 58/88 

 

 

Année : 2017
DJ 16,5/16,5: 2155 OP11 OP12

Electricité Gaz Naturel Mazout Bois Vapeur Air comprimé

kWh kWhs litre kg Tvap Nm³

Activité Opérationnelle

Production de la bière

OP1 Préparation du malt 40.000 XX XX XX XX 400.000

OP2 Empâtage 10.000 XX XX XX 300 80.000

OP3 Filtration et ébullition du moût 70.000 XX XX XX 2.000 0

OP4 Clarification et refroidissement 350.000 XX XX XX XX 200.000

OP5 Fermentation 500.000 XX XX XX XX 80.000

Embouteillage (lavage - soutirage)

OP6 Bouteilles consignées 85.000 XX XX XX 1.500 160.000

OP7 Bouteilles neuves 20.000 XX XX XX XX 240.000

Auxiliaires

OP8 Nettoyage en Place 35.000 XX XX XX 1.500 40.000

OP9 Station d'épuration 250.000 XX XX XX XX XX

OP10 Transport interne (Clarks) 30.000 XX 5.000 XX XX XX

Usages répartis

OP11 Vapeur (Prod et Distr) - 11 bar 40.000 3.000.000 0 250.000 XX XX

OP12 Air comprimé (Prod et Distr) - 8 bar 150.000 XX XX XX XX XX

Solde non concilié

OP13 Divers 10.000 XX XX XX XX XX

Bâtiments

Bâtiments administratifs

BAT1 Eclairage et bureautique 18.000 XX XX XX XX XX

BAT2 Chauffage XX 73.991 XX XX XX XX

Bâtiments opérationnels

BAT3 Eclairage + Climatisation + Divers 78.000 XX XX XX XX XX

BAT4 Labo climatisé 10.000 XX XX XX XX XX

Totaux 1.696.000 3.073.991 5.000 250.000 5.300 1.200.000

Energies consommées

Brasserie de la Maelbeek Energies consommées
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2. Omzetting van de tabel in primaire energie en in CO2 

 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij – Tabel van de primaire energie 2017 

 

 

 

3. Berekening van de indexen EEI en ICO2 per aanwending door het in 5.5.1 
berekende theoretische verbruik en de formule van hoofdstuk 4.5.3 te gebruiken 

 

Operationele activiteit 
  

  
Reëel 

verbruik 
Theor. 

verbruik 

EEI 
Aanwen-
ding 

EEI 
Algemeen 

  Productie van bier       

OP1 Moutbereiding   810 810 0,0% 0,0% 

OP2 Maischen   973 1.034 5,9% 0,2% 

OP3 Filteren en koken van de mout   5.918 6.327 6,5% 1,3% 

OP4 Klaren en koelen   3.375 3.375 0,0% 0,0% 

OP5 Gisten   4.590 4.590 0,0% 0,0% 

  Bottelen (spoelen – tappen)        

OP6 Gerecycleerde flesjes   4.911 5.217 5,9% 1,0% 

OP7 Nieuwe flesjes   450 450 0,0% 0,0% 

  Hulpprocessen        

Année : 2017
DJ 16,5/16,5: 2155 OP11 OP12

Electricité Gaz 

Naturel

Mazout Bois Vapeur Air 

comprimé

Cons réel

GJp GJp GJp GJp GJp GJp GJp %

Activité Opérationnelle

Production de la bière

OP1 Préparation du malt 0 360 XX XX XX XX 450 810 2,8%

OP2 Empâtage 0 90 XX XX XX 793 90 973 3,3%

OP3 Filtration et ébullition du moût 0 630 XX XX XX 5.288 0 5.918 20,2%

OP4 Clarification et refroidissement 0 3.150 XX XX XX XX 225 3.375 11,5%

OP5 Fermentation 0 4.500 XX XX XX XX 90 4.590 15,6%

Embouteillage (lavage - soutirage)

OP6 Bouteilles consignées 0 765 XX XX XX 3.966 180 4.911 16,7%

OP7 Bouteilles neuves 0 180 XX XX XX XX 270 450 1,5%

Auxiliaires

OP8 Nettoyage en Place 0 315 XX XX XX 3.966 45 4.326 14,7%

OP9 Station d'épuration 2.250 XX XX XX XX XX 2.250 7,7%

OP10 Transport interne (Clarks) 270 XX 181 XX XX XX 451 1,5%

Usages répartis

OP11 Vapeur (Prod et Distr) - 11 bar 0 0 0 0 0 0

OP12 Air comprimé (Prod et Distr) - 8 bar 0 0 0 0 0 0

Solde non concilié

OP13 Divers 90 XX XX XX XX XX 90 0,3%

Bâtiments

Bâtiments administratifs

BAT1 Eclairage et bureautique 162 XX XX XX XX XX 162 0,6%

BAT2 Chauffage XX 241 XX XX XX XX 241 0,8%

Bâtiments opérationnels

BAT3 Eclairage + Climatisation + Divers 702 XX XX XX XX XX 702 2,4%

BAT4 Labo climatisé 90 XX XX XX XX XX 90 0,3%

Totaux 13.554 241 181 0 14.012 1.350 29.338 100%

Energies consommées
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OP8 Reiniging ter plaatse   4.326 4.632 6,6% 1,0% 

OP9 Zuiveringsinstallatie   2.250 2.250 0,0% 0,0% 

OP10 Intern transport (vorkheftruck)   451 451 0,0% 0,0% 

  Opgesplitste aanwendingen        

OP11 Stoom (prod & distr) - 11 bar        

OP12 Perslucht (prod & distr) - 8 bar        

  Onverenigbaar saldo        

OP13 Diversen   90 90 0,0% 0,0% 

Gebouwen        

  Administratieve gebouwen        

GEB1 Verlichting en kantoorapparatuur   162 162 0,0% 0,0% 

GEB2 Verwarming   241 241 0,0% 0,0% 

  Operationele gebouwen        

GEB3 
Verlichting + klimaatregeling + 
diversen 

  702 702 0,0% 0,0% 

GEB4 Lab met klimaatregeling   90 90 0,0% 0,0% 

Totaal   29.338 30.421  3,6% 

 

Wij kunnen de volgende elementen waarnemen en valideren: 

 De globale EEI van 3,6% stemt overeen met de som van de EEI van de 

aanwendingen. 

 De 4 aanwendingen die zich verbeteren, zijn degene die stoom verbruiken. 

 De integratie van de nieuwe aanwending werd correct uitgevoerd. Deze 

aanwending wijzigt de prestatie van de brouwerij niet, ondanks een stijging van 

het energieverbruik. 

 De integratie van het klimaat werd correct uitgevoerd aangezien de 

energieprestatie van de verwarming (GEB2) niet is gewijzigd ondanks een 

daling van het verwarmingsverbruik (in verband met de zachtere winter van 

2017, ten opzichte van die van 2016). 
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5.5 CONTROLE OP HET BEHALEN VAN DE DOELSTELLING 

In de processmethode heeft de houder van de milieuvergunning vier jaar de tijd om de 
besparingsdoelstelling voor zijn primaire-energieverbruik, voortvloeiend uit het 
actieplan, te halen (resultaatdoelstelling).  

Het spreekt voor zich dat het toepassen van EEI- en ICO2-verbeteringsindexen nuttig 
is om rekening te kunnen houden met mogelijke evoluties in de TGE-perimeter tussen 
het referentiejaar en het jaar waarin de doelstellingen worden geëvalueerd 
(respectievelijk 2016 en 2021 in ons voorbeeld).  

Bij de controle van de resultaatdoelstellingen wordt een doelstelling als gehaald 
beschouwd als de EEI en de ICO2 of hun equivalenten in primaire energie en CO2 na 
4 jaar zijn bereikt. 

De fasen van de controle zijn dezelfde als die van de goedkeuring (zie hoofdstuk 5.5). 

Ze beperken zich tot de berekening van de verbeteringsindexen indien de 
doelstellingen zijn gehaald. 

5.5.1 BEREKENING VAN DE VERBETERINGSINDEXEN 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij – Berekening van de indexen voor 2021 

Het referentiejaar is 2016 en de gegevens werden gevalideerd op basis van jaar 
2017. De doelstelling wordt dus gecontroleerd in 2022, op basis van de gegevens 
voor 2021.  

De brouwerij hanteert een resultaatdoelstelling (hoofdstuk 5.4.2): 

 doelstelling 2021:  

o EEI 2021: 8,4 % of 2.540 GJp 

o ICO2 2021: 23,3% of 401 TCO2 

 

2021   Elektriciteit Aardgas Stookolie Hout Totaal 

    kWh kWhs litre kg   

Verbruikte energie   1.606.574 2.738.910 5.000 225.000  

Primaire energie (GJp)   14.459 8.904 181 3.510 27.053 

CO2-uitstoot (TCO2)   634,8 499,5 13,4 393,1 1.540,8 

 

EEI  2016 2017 2021  ICO2  2016 2017 2021 

Reëel (GJp) 28.191 29.338 27.053  Reëel (TCO2) 1.839,0 1.680,9 1.540,8 

Theoretisch 
(GJp) 

28.191 30.421 30.428  Theoretisch (TCO2) 1.839,0 1.936,7 1.937,1 

EEI 0,0% 3,6% 11,1%  ICO2 0,0% 13,2% 20,5% 

Winst (GJp) 0 1084 3374  Winst (TCO2) 0 255,8 396,3 
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Aangezien de vastgelegde doelstellingen zijn bereikt en zelfs zijn overschreden, 
moeten de fasen van de algemene goedkeuring (5.5.2) en de gedetailleerde 
goedkeuring per aanwending niet worden uitgevoerd. 

5.5.2 ALGEMENE CONTROLE 

De indexen die werden berekend voor het controlejaar, worden vergeleken met de 
verbeteringsmaatregelen die sinds het referentiejaar zijn uitgevoerd. De 
besparingspercentages worden berekend door de energiewinst (CO2) te delen door 
het theoretische verbruik (uitstoot) van het controlejaar (2021). 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij – Controle 

De volgende verbeteringsmaatregelen werden genomen: 

 REG  Rationeel Energieverbruik 

 KOEL09 Blokkering van de deuren van de koelingen met afgewerkte 
producten 

 VERL04 Schemerschakelaars 

 ELEK  Beheer van de stillegging en heropstart na het weekend 

 STO03  Vervanging van stookolieketel 

 VERL01 Beheer van de verlichting in de fabriek 

 UTI09  Stoom- en persluchtlekken, elektrisch beheer van stilleggingen 

 ACD01 Temperatuurregeling in de lokalen 

 

  
GJp / 
jaar TCO2 / jaar 

Reëel verbruik 2021 27.053 1.540,8 

Theoretisch verbruik 2021 30.428 1.937,1 

  EEI ICO2 

  11,1% 20,5% 

Winst 3.374 396 

  
GJp / 
jaar TCO2 / jaar 

Impact van de R pistes 2.540 328,6 

  8,3% 17,0% 

 

Al deze maatregelen, die aanvankelijk werden weerhouden in het actieplan, werden 
gerealiseerd en hebben zoals verwacht hun verbeteringspotentieel van 8,3% energie 
en 17,0% CO2 opgeleverd. Het verschil is voornamelijk afkomstig van 
verbeteringsmaatregel UTI09, die in werkelijkheid heeft gezorgd voor een besparing 
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van 530 TVap, terwijl de oorspronkelijke piste voorzichtig een waarde van 265 TVap 
had vooropgesteld. 

De algemene goedkeuring maakt het dus mogelijk om de resultaten te valideren. 

5.5.3 GEDETAILLEERDE CONTRÔLE PER AANWENDING 

Voorbeeld: Maalbeekbrouwerij – Controle per aanwending 

Tabel van het primaire energieverbruik 2020 

 

 

 

Operationele activiteit 
  

  
Reëel 

verbruik 
Theoretis

ch verbruik 

EEI 
Aanwen-
ding 

EEI 
Algemeen 

  Productie van bier       

OP1 Moutbereiding   743 810 8,3% 0,2% 

OP2 Maischen   876 1.034 15,3% 0,5% 

OP3 Filteren en koken van de mout   5.362 6.327 15,3% 3,2% 

Année : 2020
DJ 16,5/16,5:2215 OP11 OP12

Electricité Gaz Naturel Mazout Bois Vapeur Air comprimé

kWh kWhs litre kg Tvap Nm³

Activité Opérationnelle

Production de la bière

OP1 Préparation du malt 40.000 XX XX XX XX 340.000

OP2 Empâtage 10.000 XX XX XX 270 68.000

OP3 Filtration et ébullition du moût 70.000 XX XX XX 1.800

OP4 Clarification et refroidissement 334.322 XX XX XX XX 170.000

OP5 Fermentation 464.352 XX XX XX XX 68.000

Embouteillage (lavage - soutirage)

OP6 Bouteilles consignées 85.000 XX XX XX 1.350 136.000

OP7 Bouteilles neuves 20.000 XX XX XX XX 204.000

Auxiliaires

OP8 Nettoyage en Place 35.000 XX XX XX 1.350 34.000

OP9 Station d'épuration 250.000 XX XX XX XX XX

OP10 Transport interne (Clarks) 30.000 XX 5.000 XX XX XX

Usages répartis

OP11 Vapeur (Prod et Distr) - 11 bar 40.000 2.666.667 XX 225.000 XX XX

OP12 Air comprimé (Prod et Distr) - 8 bar 127.500 XX XX XX XX XX

Solde non concilié

OP13 Divers 10.000 XX XX XX XX XX

Bâtiments

Bâtiments administratifs

BAT1 Eclairage et bureautique 18.000 XX XX XX XX XX

BAT2 Chauffage XX 72.243 XX XX XX XX

Bâtiments opérationnels

BAT3 Eclairage + Climatisation + Divers 62.400 XX XX XX XX XX

BAT4 Labo climatisé 10.000 XX XX XX XX XX

Totaux 1.606.574 2.738.910 5.000 225.000 4.770 1.020.000

Energies consommées
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OP4 Klaren en koelen   3.200 3.375 5,2% 0,6% 

OP5 Gisten   4.256 4.590 7,3% 1,1% 

  Bottelen (spoelen – tappen)        

OP6 Gerecycleerde flesjes   4.467 5.217 14,4% 2,5% 

OP7 Nieuwe flesjes   410 450 9,0% 0,1% 

  Hulpprocessen        

OP8 Reiniging ter plaatse   3.902 4.632 15,8% 2,4% 

OP9 Zuiveringsinstallatie   2.250 2.250 0,0% 0,0% 

OP10 Intern transport (vorkheftruck)   451 451 0,0% 0,0% 

  Opgesplitste aanwendingen        

OP11 Stoom (prod & distr) - 11 bar        

OP12 Perslucht (prod & distr) - 8 bar        

  Onverenigbaar saldo        

OP13 Diversen   90 90 0,0% 0,0% 

Gebouwen        

  Administratieve gebouwen        

GEB1 Verlichting en kantoorapparatuur   162 162 0,0% 0,0% 

GEB2 Verwarming   235 247 5,0% 0,0% 

  Operationele gebouwen        

GEB3 
Verlichting + klimaatregeling + 
diversen 

  
562 702 20,0% 0,5% 

GEB4 Lab met klimaatregeling   90 90 0,0% 0,0% 

Totaal   29.338 30.421  3,6% 

 

Wij kunnen de volgende elementen waarnemen en valideren: 

 De globale EEI van 11,1% stemt overeen met de som van de EEI van de 

aanwendingen. 

 De gerealiseerde verbeteringen hebben een impact op de meeste 

aanwendingen. 

  De integratie van de nieuwe aanwending werd correct uitgevoerd. Deze 

aanwending wijzigt de prestatie van de brouwerij niet, ondanks een stijging van 

het energieverbruik. 

 

Hetzelfde werk wordt uitgevoerd voor de CO2. 
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6 METHODE EIGEN AAN DE GEMENGDE AUDIT 

Naast de algemene inhoud beschreven in hoofdstuk 4 omvat de gemengde methode 
de volgende informatie: 

6.1. aanvullende omschrijving van de TGE 
6.2. het totale jaarlijks energieverbruik van de TGE, verdeeld tussen het gebouw 

en de operationele activiteit, uitgedrukt in eindenergie, primaire energie en in 
CO2; 

6.3. de resultaten van een campagne van representatieve metingen op de 
gebouwen en de operationele activiteit, uitgevoerd of bevestigd door de 
auditeur van de milieuvergunning; 

6.4. een grondige analyse van de energiestromen van de TGE; 
6.5. de bepaling van alle significante verbeteringsmaatregelen; 
6.6. het actieplan; 
6.7. de goedkeuring van de doelstelling. 

 

Deze punten worden hieronder toegelicht. 

6.1 AANVULLENDE OMSCHRIJVING VAN DE TGE 

Naast de gemeenschappelijke bepalingen die in hoofdstuk 4.1.2 werden uiteengezet, 
omvat de audit ook een algemeen hoofdstuk over de beschrijving van de gebouwen: 

 de context en de algemene bestemming van de gebouwen: administratieve 

delen, operationele delen, andere, ... 

 de kerncijfers van de vestiging en van haar voornaamste systemen, en locatie 

op het plan/schema 

 de opmerkingen over de gebouwschil (muren, daken, vloeren, luchtdichtheid, 

...) 

 een beschrijving van het verwarmingssysteem (opwekking, distributie, afgifte, 

isolatie, regeling, ...) 

 een beschrijving van het systeem voor sanitair warm water (productie, 

distributie, regeling, ...) 

 een beschrijving van het systeem voor klimaatregeling (productie, distributie, 

afgifte, isolatie, regeling, ...) 

 een beschrijving van het ventilatiesysteem (productie, distributie, afgifte, 

regeling, ...) 

De audit belicht eveneens een aantal knelpunten, op basis van bezoeken aan de site 
en de meetcampagne (zie hoofdstuk 6.3.). 

mailto:jbv@pirotech.be


 

rap_methodo_processmixte_nl.docxx J.-B. Verbeke <jbv@pirotech.be> 66/88 

6.2 ANALYSE VAN DE ENERGIESTROMEN 

De audit omvat, voor het referentiejaar, een gedetailleerde analyse van de 
energiestromen, voorgesteld in de vorm van een tabel voor de verdeling van het 
eindverbruik, het primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot per energieaanwending 
volgens de elementen beschreven in hoofdstuk 4.2.4. 

De analyse van het energieverbruik omvat de volgende elementen:  

 het eindverbruik en primaire verbruik per aanwending, 

 een activiteitindicator voor de aanwendingen waarvoor het nodig is, 

 een specifiek verbruik voor de aanwendingen waarvoor het nodig is. 

6.2.1 HISTORIEK VAN HET ENERGIEVERBRUIK 

De audit vermeldt het jaarlijkse energieverbruik over de drie voorbije jaren, uitgedrukt 
in gefactureerde eenheden, primaire energie en CO2. De waarden zullen worden 
gespecificeerd per energieproduct (elektriciteit, aardgas, stookolie, …).  

Om de methode van de gemengde audit te illustreren, gaan we uit van het fictieve 
voorbeeld van de supermarkt BruSales. 

Voorbeeld: Supermarkt BruSales 

De audit werd uitgevoerd in de loop van 2018. Er zijn energiegegevens beschikbaar 
voor 2016 en 2017.  

2016 wordt gekozen als referentiejaar (meest recente schrikkeljaar). 

 

2016   Elektriciteit Aardgas Totaal 

Energie   kWh kWhs   

Variabele activiteiten 960.520 625.000   

Niet-variabel verbruik 492.480 5.000   

Totaal   1.453.000 630.000   

Primaire energie (kWhp)   3.632.500 568.890 4.201.390 

CO2-uitstoot (TCO2)   574,1 114,9 689,0 

  

De variabele activiteit is goed voor 70,6% van het totale primaire-energieverbruik en 
71,6% van de CO2-uitstoot. 
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6.2.2  MEETCAMPAGNE(S) 

De auditeur moet minstens een representatieve elektrische en/of thermische 
meetcampagne opzetten voor de gebouwen of de operationele activiteit. Die heeft tot 
doel om de grote energievreters te achterhalen of bepaalde regelproblemen aan het 
licht te brengen. 

De campagne(s) wordt (worden) gedaan op een of meerdere installaties die goed zijn 
voor minstens 25 % van het totale primaire-energieverbruik. 

De metingen moeten doorlopend gebeuren over een periode van minstens 1 week 
(weekend inbegrepen) en moeten representatief zijn voor de normale werking van de 
installatie en/of de TGE. 

Het gemeten jaarverbruik (kWh) van de installatie wordt uiteraard geëxtrapoleerd op 
basis van een significante meetperiode van de activiteit van de TGE, zoals toegelicht 
in het onderstaande voorbeeld. 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales 

Er worden een week lang metingen gedaan van de stroomvoorziening van de 
aggregaten voor negatieve koeling. Op basis van de metingen aan de 
koelingseenheid in het bovenstaande voorbeeld, komen we uit op een 
elektriciteitsverbruik van 6.788 kWh, wat overeenstemt met 1 week registratie en 
met weergave van het dag- en nachtverbruik, weekend inbegrepen. In de 
veronderstelling dat de 52 weken identiek zijn (metingen gedaan in maart, in het 
tussenseizoen), komen we uit op een afgeleid jaarverbruik van 353.020 kWh. De 
waarde die zo bekomen wordt, kan bovendien worden gebruikt om de rentabiliteit 
van een energiemaatregel te berekenen, bijvoorbeeld met betrekking tot de regeling 
van de installatie. 
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6.2.3 ENERGIEAANWENDINGEN 

In het kader van de gemengde methode is de opsplitsing van de TGE-activiteit in een 
aantal significante aanwendingen veel gemakkelijker dan in de processmethode. 
Enerzijds is het aantal aanwendingen immers beperkter, anderzijds zijn voor de 
meeste aanwendingen geen activiteitindicatoren nodig, omdat die toch constant zijn 
gedurende de 4 jaar dat de audit geldt.  

Bij de gemengde methode is het aangewezen om een onderscheid te maken tussen 
de energieaanwendingen die verbonden zijn aan een activiteit die jaar na jaar varieert 
en de aanwendingen waarvoor het energieverbruik noch met de bedrijfsactiviteit, noch 
met de weersomstandigheden evolueert.  

Om de variabele activiteiten te selecteren, ziet men naar elke operationele activiteit 
zoals bepaald in de processmethode (zie hoofdstuk 5.2.2.), maar ook naar het verbruik 
van het gebouw dat schommelt naargelang de weersomstandigheden (verwarming, 
koeling, ...). 

Zo onderscheidt men 2 soorten aanwendingen: 

 aanwendingen verbonden aan een variabele activiteit,  

 aanwendingen verbonden aan een niet-variabel verbruik. 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales 

Energieaanwendingen 

 

 

Aangezien slechts een beperkt aantal - variabele - activiteitindicatoren nodig is, zullen 
de goedkeuring van het model (hoofdstuk 6.5) en de controle van de doelstelling ( 
hoofdstuk 6.6) worden vereenvoudigd. 

 

Activités Variables

IA1 Cuisson des pains

IA2 Froid positif

IA3 Froid négatif

IA4 Chauffage

Consommations non variables

Eclairage intérieur

Eclairage extérieur

Frigos et congélateurs autonomes

Eau Chaude sanitaire

Divers
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6.2.4 ACTIVITEITENINDICATOREN 

Enkel voor de aanwendingen gekoppeld aan een variabele activiteit moet een 
activiteitindicator worden bepaald: 

 de operationele activiteit, 

 de verwarming, de koeling en eventueel de ventilatie van het gebouw. 

Voor deze aanwendingen wordt de processmethode uit hoofdstuk 5.2.33 gevolgd.  
 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales 

Activiteitindicatoren 

We bepalen 4 significante aanwendingen waarvoor we besluiten om de 
activiteitindicator te volgen (sommige houden rekening met het klimaat): 

 bakken en verkopen van brood. Deze aanwending wordt als significant 

beschouwd, omdat de verkoop van zelfgebakken brood voortdurend 

evolueert in onze supermarkt. 

 invloed van winterse weersomstandigheden op het verwarmingsverbruik: 

standaardisatie van de verwarming door 15-15 graaddagen te gebruiken; 

 invloed van zomerse weersomstandigheden op het verbruik van aggregaten  

 voor positieve koeling; 

 invloed van zomerse weersomstandigheden op het verbruik van aggregaten  

 voor negatieve koeling; 

 standaardisatie van het verbruik van de koelaggregaten, gelet op het 

meerverbruik verbonden aan de maximumtemperaturen vastgesteld 

in de maanden mei, juni, juli en augustus. 

 

 

Jaar: 2016 Activiteitindicatoren 

        

  Beschrijving Waarde Eenheid 

        

Variabele activiteiten       

AI1 Brood bakken Aantal gebakken broden 300 10³ 

AI2 Positieve koeling 
Oppervlakte van de 
positieve koeling 

150 m² Dj/°CF+ 

AI3 Negatieve koeling 
Oppervlakte van de 
negatieve koeling 

55 m² Dj/C°F- 

AI4 Verwarming Verwarmde oppervlakken 5.000 m² Dj/DJ 

Vast verbruik       

  Binnenverlichting - 1 - 
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  Buitenverlichting - 1 - 

  
Autonomen koelkasten en 

diepvriezers 
- 1 - 

  Sanitair warm water - 1 - 

  Diversen - 1 - 

 

6.2.5 TABEL VAN HET ENERGIEVERBRUIK 

De tabel van het energieverbruik of de tabel van de energiestromen reconstrueert het 
verbruik van de verschillende aanwendingen van de onderneming. Hij wordt 
opgebouwd door de energiesoorten in kolommen en de aanwendingen in rijen te 
plaatsen. In elke cel van de tabel wordt het energieverbruik gegeven dat ermee 
overeenstemt, per meting, telling, maar het vaakst per berekening. 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales – Referentiejaar 2016 

Tabel van het energieverbruik 

 

Jaar: 2016 Verbruikte energie 

GD 15/15: 2330 ELE AG 

[°C F+] 1667 Elektriciteit Aardgas 

[°C F+] 4473 kWh kWhs 

Variabele activiteiten     

AI1 Brood bakken 60.000 XX 

AI2 Positieve koeling 547.500 XX 

AI3 Negatieve koeling 353.020 XX 

AI4 Verwarming XX 625.000 

Niet-variabel verbruik     

  Binnenverlichting 449.280 XX 

  Buitenverlichting 5.000 XX 

  Autonome koelkasten en 
diepvriezers 

35.000 XX 

  Sanitair warm water XX 5.000 

  Diversen 3.200 XX 

Totaal 
 

1.453.000 630.000 
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6.2.6 TABEL VAN DE PRIMAIRE ENERGIE 

Op basis van de coëfficiënten voor de omzetting in primaire energie uit hoofdstuk 4.2.2 
maakt de auditeur een tabel op voor het primaire-energieverbruik in het referentiejaar. 

 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales - referentiejaar 2016 

Tabel van het primaire-energieverbruik 

 

BruSales     Primaire energie     

Jaar: 2016   Verbruikte energie Totaal 

    ELE GS     
    Elektriciteit Aardgas     

    kWhp kWhp kWhp % 

Variabele activiteiten           

AI1 Brood bakken   150.000 XX 150.000 3,6% 

AI2 Positieve koeling   1.368.750 XX 1.368.750 32,6% 

AI3 Negatieve koeling   882.550 XX 882.550 21,0% 

AI4 Verwarming   XX 564.375 564.375 13,4% 

Niet-variabel verbruik           

  Binnenverlichting   1.123.200 XX 1.123.200 26,7% 

  Buitenverlichting   12.500 XX 12.500 0,3% 

  
Autonome koelkasten en 

diepvriezers 
  87.500 XX 87.500 2,1% 

  Sanitair warm water   XX 4.515 4.515 0,1% 

  Diversen   8.000 XX 8.000 0,2% 

Totaal     3.632.500 568.890 4.201.390 100% 

 

 

6.2.7  TABEL VAN DE CO2-UITSTOOT 

Op basis van de coëfficiënten voor de omzetting in CO2 uit hoofdstuk 4.2.3 maakt de 
auditeur een tabel op voor de CO2-uitstoot in het referentiejaar. 

 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales 
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Tabel van de CO2-uitstoot 

BruSales   CO2 

Jaar: 2016 CO2-uitstoot Totaal 

  ELE GS     
  Elektriciteit Aardgas     

  TCO2 TCO2 TCO2 % 

Variabele activiteiten         

AI1 Brood bakken 23,7 XX 23,7 3,4% 

AI2 Positieve koeling 216,3 XX 216,3 31,4% 

AI3 Negatieve koeling 139,5 XX 139,5 20,2% 

AI4 Verwarming XX 114,0 114,0 16,5% 

Niet-variabel verbruik         

  Binnenverlichting 177,5 XX 177,5 25,8% 

  Buitenverlichting 2,0 XX 2,0 0,3% 

  Autonome koelkasten en 
diepvriezers 

13,8 XX 13,8 
2,0% 

  Sanitair warm water XX 0,9 0,9 0,1% 

  Diversen 1,3 XX 1,3 0,2% 

Totaal 
 

574,1 114,9 689,0 100% 

 

6.2.8 SPECIFIEK REFERENTIEVERBRUIK EN SPECIFIEKE REFERENTIE-
UITSTOOT 

Voor elke aanwending van de variabele activiteiten die is opgenomen in de tabel van 
het primaire-energieverbruik en in de tabel van de CO2-uitstoot, zal de auditeur een 
specifiek referentieverbruik en een specifieke referentie-uitstoot berekenen op 
basis van de formule voorgesteld in hoofdstuk 4.2.6. 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales - Specifieke referentieverbruik en specifieke 
referentie-uitstoot 2016 

 

Specifiek verbruik Specifieke uitstoot 

kWhp/eenheid TCO2/eenheid 

  
      

500,0 kWhp/10³ 0,079 TCO2/10³ 

9.125 kWhp/m² GD/°CF+ 1,442 TCO2/m² GD/°CF+ 

16.046 kWhp/m² GD/°CF- 2,536 TCO2/m² Dj/°CF- 

113 kWhp/m² GD/GD 0,023 TCO2/m² GD/GD 
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6.3 VERBETERINGSMAATREGELEN 

6.3.1 VASTSTELLING VAN DE VERBETERINGEN 

In de gemengde methode stelt de auditeur alle maatregelen vast die significant zijn 
voor de verbeteringen met betrekking tot: 

 het gebouw? 

 de operationele activiteit. 

De verbeteringen worden vastgesteld aan de hand van de brainstormingmethode (zie 
hoofdstuk4.33.1), die de auditeur aanvult met de knelpunten die tijdens zijn 
verschillende bezoeken werden waargenomen.  

Ter illustratie toont de volgende tabel een indicatieve lijst van aandachtspunten die 
eigen zijn aan de activiteit van de tertiaire sector, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
koelaggregaten: 

 

Tertiaire sector 

Koeling 

Koel_01 Plaatsing van een elektronisch reduceerventiel 

Koel_02 Klimaatregeling van de hogedrukvraag (condensator) 

Koel_03 Onderhoud van de condensator 

Koel_04 Compressor met veranderlijke snelheid 

Koel_05 Optimalisering van de ontdooiing van de verdampers (aggregaten voor 
negatieve koeling) 

Koel_06 Deur, nachtgordijn, luchtgordijn 

6.3.2 ACTIEPLAN 

Het actieplan wordt opgemaakt op basis van de begrippen uiteengezet in hoofdstuk 
4.3.4. 

6.3.2.1 RENTABILITEIT 

1. Op basis van de geëvalueerde gegevens van de verbeteringsmaatregelen stelt 
de auditeur een actieplan op dat alle haalbare metingen bevat en waarvoor de 
ETT zonder premies of fiscale voordelen korter is dan of gelijk is aan 5 jaar. 
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2. De maatregelen waarvan de ETT langer duurt dan 15 jaar, worden uitgesloten 
van het actieplan. 

 

6.3.2.2 BETROUWBAARHEID 

3. Voor elk van de maatregelen waarvan de ETT tussen 5 en 15 jaar ligt, dient de 
auditeur de onzekerheid van zijn besparings- en investeringsberekening in te 
schatten en de nieuwe rentabiliteitsdrempel van de maatregel in mindering te 
brengen op basis van de waarden van de onderstaande tabel (of de formule in 
hoofdstuk 4.7.2). 

 

𝐷𝑟𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙 = 5 ∗
(1 − 25%) ∗ (1 + %𝐼)

(1 + 25%) ∗ (1 + %𝐸)
 

 

ETT 3,8 € Onzekerheid over de investering 

25% 1,3 € 25% 50% 75% 100% 150% 200% 

O
n

z
. 

b
e
s
p

a
ri
n

g
 

-25% 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 

-50% 7,5 9,0 10,5 12,0 15,0 18,0 

-75% 15,0 18,0 21,0 24,0 30,0 36,0 

 

3.1. De maatregelen waarvoor de onzekerheden over de besparing en de 
investering minder dan 25% bedragen, worden uitgesloten (aangezien ze 
betrouwbaar en niet rendabel zijn). 

3.2. Voor de maatregelen waarvoor een van de onzekerheden meer dan 25% 
bedraagt, wordt een nieuwe rentabiliteitsdrempel berekend. 

3.2.1. De ETT is korter dan de berekeningsdrempel  de maatregel wordt in het 
actieplan opgenomen. De berekening kan bij de realisatie worden 
onderworpen aan een haalbaarheidsstudie, die wordt aanbevolen als de 
berekende besparing meer dan 5% van het globale jaarlijkse verbruik van 
de entiteit vertegenwoordigt of de investering meer dan 10% van de som 
van de jaarlijkse energiefacturen bedraagt. 

3.2.2. De ETT is langer dan de berekeningsdrempel  de maatregel wordt niet in 
het actieplan opgenomen. 

 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales 

Actieplan: 
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Het actieplan werd opgemaakt in 2018. De verbetering met betrekking tot de 
installatie van deuren op de vriezers werd gerealiseerd in 2017. 

 

Verbeteringen opgenomen in het actieplan 

 

 

Verbeteringen die niet zijn opgenomen in het actieplan 

 

 

VERBETERING(en) onderworpen aan een haalbaarheidsstudie 

 

 

 

 

 

Réf Intitulé CO2 TRS Seuil Retenue

Euros % UTG >10% Fiabilité Energie Autres Fiabilité kWhp/an % UTG >5% TCO2 /an année an

réf 3 Invest. 2 3 FInvest 4 5 FInvest Ep 6 7 CO2 Rent Fiabilite InOut

URE Utilisation Rationnelle de l'Energie € 0 0% NON 25% € 1.300 € 0 -50% 25.000 0,6% NON 4,0 0,0 7,5 IN

ECL04 Crépusculaire € 200 0% NON 25% € 325 € 0 -25% 6.250 0,1% NON 1,0 0,6 5,0 IN

ACD01 Régulation de la température des locaux € 6.000 3% NON 50% € 7.495 € 0 -50% 144.125 3,3% NON 22,8 0,8 9,0 IN

FROID09 Porte sur frigos € 50.000 23% OUI 25% € 11.473 € 0 -25% 220.638 5,1% OUI 34,9 4,4 5,0 R2017

EPEconomieInvest.

Intitulé CO2 TRS Seuil Retenue

Euros % UTG >10% Fiabilité Energie Autres Fiabilité kWhp/an % UTG >5% TCO2 /an année an

BAT Isolation des murs € 75.000 34% OUI 50% € 4.688 € 0 -50% 84.656 2,0% NON 17,1 16,0 9,0 OUT

EPRéf EconomieInvest.

Intitulé CO2 TRS Seuil Retenue

Euros % UTG >10% Fiabilité Energie Autres Fiabilité kWhp/an % UTG >5% TCO2 /an année an

réf 3 Invest. 2 3 FInvest 4 5 FInvest Ep 6 7 CO2 Rent Fiabilite InOut

ECL01 Eclairage LED € 75.000 34% OUI 50% € 14.602 € 0 -25% 280.800 6,5% OUI 44,4 5,1 6,0 étude

EPRéf EconomieInvest.
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6.3.2.3 BESLISSINGSDIAGRAM 

Het onderstaande diagram geeft een schematische voorstelling van de 
beslissingsfasen die worden doorlopen om de verbeteringsmaatregelen in het 
actieplan op te nemen. 
 

 

 

 

Intitulé EP CO2 Fiabilité Retenue

TRS

Euros année Fiabilité Energie Autres Fiabilité kWhp/an kg CO2 /an F€*FEn F€*FEn

FROID09 Porte sur frigos € 50.000 4,4 5 € 11.473 € 0 5 220.638 34.861 25 Réalisé

ECL04 Crépusculaire € 200 0,6 5 € 325 € 0 4 6.250 988 20 Retenue

ECL01 Eclairage LED € 50.000 3,4 4 € 14.602 € 0 3 280.800 44.366 12 Retenue

ACD01 Régulation de la température des locaux € 6.000 0,8 2 € 7.495 € 0 3 144.125 22.772 6 Ecartée

URE Utilisation Rationnelle de l'Energie € 0 0,0 1 € 1.300 € 0 1 25.000 3.950 1 Ecartée

N° référence 

amél

EconomieInvest.
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6.4 BEREKENING VAN DE DOELSTELLINGEN 

De nagestreefde doelstelling voor energie- en CO2-efficiënteverbetering is degene die 
voortvloeit uit het actieplan, zoals aangegeven in hoofdstuk Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.4. 

 
Voorbeeld:  Supermarkt BruSales - Doelstellingen 

De doelstelling voor 2021 wordt berekend op basis van de gekozen en 
gerealiseerde verbeteringsmaatregelen, die worden teruggebracht tot het 
theoretische verbruik of de theoretische uitstoot van het goedkeuringsjaar. 
Aangezien die laatste gegevens nog niet beschikbaar zijn bij de beginaudit, baseert 
men zich op de gegevens van het meest recente jaar (2017 in ons voorbeeld). 

 

Aantal 
maatregelen 

Besparing 
KWhp 

Besparing 
TCO2 

Investeringen 
 € 

IN 3 175.375 28 6.200 

R2017 1 220.638 35 50.000 

studie 1 280.800 44 75.000 

OUT 1 84.656 17 75.000 

Algemeen totaal 6 761.469 124 206.200 

 

De theoretische verbruiks- en uitstootwaarden voor 2017 zijn berekend op basis van 
het specifieke verbruik en de specifieke uitstoot voor 2016 (hoofdstuk  6.2.82.8) en de 
activiteitindicatoren voor 2017 (hoofdstuk 6.2.4.).  

 

2017 Verbruik (kWhp)  Uitstoot (kg CO2)  

Theoretisch 4.316.470 705,3 

 

Doelstelling 2021 

 

 EEI iCO2 

Weerhouden 
maatregelen 4,1% 3,9% 

Gerealiseerde 
maatregelen 5,1% 4,9% 

 Doelstelling 2021 9,2% 8,9% 
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6.5 GOEDKEURING VAN HET ENERGIEMODEL 

De goedkeuring van het energiemodel gebeurt volgens de fasen die worden 
beschreven in de gemeenschappelijke bepalingen in punt 4.5. 

6.5.1 BEREKENING VAN DE VERBETERINGSINDEXEN 

De indexen EEI en ICO2 worden berekend op basis van de formules die worden 
beschreven in hoofdstuk 4.4.1 

 

Voorbeeld: Supermarkt BruSales – Berekening van de indexen voor 2017 

In 2017 houdt het model rekening met de stijging van de capaciteit op het vlak van 
het brood bakken en de zomerse en winterse klimaataanpassingen. Het 
energieverbruik ziet er als volgt uit: 

2016   Electriciteit Aardgas Totaal 

Energie   kWh kWhs   

Variabele activiteiten 960.520 625.000   

Niet-variabel verbruik 492.480 5.000   

Totaal   1.453.000 630.000   

Primaire energie (kWhp)   3.632.500 568.890 4.201.390 

CO2-uitstoot (TCO2)   574,1 114,9 689,0 

 

EEI  2016 2017  ICO2  2016 2017 

Reëel (kWhp) 4.201.390 4.091.448  Reëel (TCO2) 689,0 669,7 

Theoretisch 
(kWhp) 

4.201.390 4.316.470  Theoretisch (TCO2) 
689,0 705,3 

EEI 0,0% 5,2%  ICO2 0,0% 5,0% 

Winst (kWhp) 0 225.022  Winst (TCO2) 0 35,6 

 

Er wordt aan herinnerd dat het theoretische verbruik van 2017 als volgt werd berekend: 

∑ [CSi(ref)*IAi (2017)i ] 

 

   CS ref IA2017 
Theo. 

verbruik 

  kWhp/eenheid  Eenheden kWhp 

Variabele activiteiten        

AI1 Brood bakken 0,5 400.000 # 200.000 

AI2 Positieve koeling 9.125 159 m² GD/°CF+ 1.455.401 

AI3 Negatieve koeling 12.035 56 m² GD/°CF- 903.368 

AI4 Verwarming 113 4.624 m² GD/GD 521.986 
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Niet-variabel verbruik      

  Binnenverlichting    1.123.200 

  Buitenverlichting    12.500 

  
Autonome koelkasten en 

diepvriezers 
   87.500 

  Sanitair warm water    4.515 

  Diversen    8.000 

Totaal        4.316.470 

 

6.5.2 ALGEMENE GOEDKEURING 

De berekende indexen voor het goedkeuringsjaar worden vergeleken met de sinds het 
referentiejaar gerealiseerde verbeteringsmaatregelen. De besparingspercentages 
worden berekend door de energiewinst (CO2) te delen door het theoretische verbruik 
(uitstoot) van het goedkeuringsjaar. 

Voorbeeld: Supermarkt BruSales – Goedkeuring 

Begin 2017 installeerde de supermarkt deuren op de negatieve koelingen. 

  
kWhp / 

jaar 
TCO2 / 

jaar 

Reëel verbruik 2017 4.091.448 669,7 

Theoretisch verbruik 2017 4.316.470 705,3 

  EEI ICO2 

      

  5,2% 5,0% 

Winst 225.022 35,6 

  
kWhp / 

jaar 
TCO2 / 

jaar 

Impact van de R pistes 175.375 27,7 

  4,1% 3,9% 

 

De berekende baten met betrekking tot het theoretische verbruik en de theoretische 
uitstoot in 2017 maken het mogelijk om een energiebesparing van 3,2% en een 
CO2-besparing van 11,9% op te tekenen. Aangezien deze waarden dicht in de buurt 
van de berekende prestatie-indexen 2017 liggen (EEI = 5,2% en iCO2 = 5,0%), 
kunnen wij ervan uitgaan dat het model is gevalideerd en de prestatie-indexen de 
gerealiseerde verbeteringen correct weerspiegelen. 

 

6.5.3 GEDETAILLEERDE GOEDKEURING PER AANWENDING 

De goedkeuring per aanwending wordt uitgevoerd volgens de onderstaande fasen: 
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1. Opstelling van de tabel van het verbruik voor goedkeuringsjaar N in gefactureerde 
energie 

 

Voorbeeld: Supermarkt BruSales – Tabel van de verbruikte energie 

 

 

 

BruSales

Année : 2017

DJ 15/15: 2155 ELE GZN

[°C F+] 1772 Electricité Gaz Naturel

[°C F+] 4578 kWh kWhs

Activités Variables

IA1 Cuisson des pains 80.000 XX

IA2 Froid positif 582.160 XX

IA3 Froid négatif 271.010 XX

IA4 Chauffage XX 578.058

Consommations non variables

Eclairage intérieur 449.280 XX

Eclairage extérieur 5.000 XX

Frigos et congélateurs autonomes 35.000 XX

Eau Chaude sanitaire XX 5.000

Divers 3.549 -58

Totaux 1.426.000 583.000

Consommations (factures) 1.426.000 583.000

Energies 

consommées
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2. Omzetting van de tabel in primaire energie en in CO2 

 

Voorbeeld: Supermarkt BruSales – Tabel van de primaire energie 2017 

 

 

 

3. Berekening van de indexen EEI en ICO2 per aanwending door het in 6.5.1 
berekende theoretische verbruik en de formule van hoofdstuk 4.5.3 te gebruiken 

 

  
 Reëel 

verbruik 
Theo. 

verbruik 
EEI EEI 

  kWhp kWhp Relatief totaal 

Variabele activiteiten        

AI1 Brood bakken 200.000 200.000 0,0% 0,0% 

AI2 Positieve koeling 1.455.401 1.455.401 0,0% 0,0% 

AI3 Negatieve koeling 677.526 903.368 25,0% 5,2% 

AI4 Verwarming 521.986 521.986 0,0% 0,0% 

Vast verbruik       

  Binnenverlichting 1.123.200 1.123.200 0,0% 0,0% 

  Buitenverlichting 12.500 12.500 0,0% 0,0% 

  
Autonome koelkasten en 

diepvriezers 
87.500 87.500 0,0% 0,0% 

  Sanitair warm water 4.515 4.515 0,0% 0,0% 

  Diversen 8.820 8.000 -10,3% 0,0% 

Totaal   4.091.448 4.316.470   5,2% 

 

 

BruSales Energie Primaire

Année : 2017

DJ 15/15: 2155 ELE GZN

[°C F+] 1772 Electricité Gaz Naturel

[°C F+] 4578 kWhp kWhp kWhp %

Activités Variables

IA1 Cuisson des pains 200.000 XX 200.000 4,9%

IA2 Froid positif 1.455.401 XX 1.455.401 35,6%

IA3 Froid négatif 677.526 XX 677.526 16,6%

IA4 Chauffage XX 521.986 521.986 12,8%

Consommations non variables

Eclairage intérieur 1.123.200 XX 1.123.200 27,5%

Eclairage extérieur 12.500 XX 12.500 0,3%

Frigos et congélateurs autonomes 87.500 XX 87.500 2,1%

Eau Chaude sanitaire XX 4.515 4.515 0,1%

Divers 8.873 -52,374 8.820 0,2%

Totaux 3.564.999 526.449 4.091.448 100%

Energies consommées Total
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Wij kunnen de volgende elementen waarnemen en valideren: 

 De globale EEI van 5,2% stemt overeen met de som van de EEI van de 

aanwendingen. 

 Enkel het gebruik van de negatieve koeling kent een verbetering. 

 Er is geen enkele wijzing van de energieprestaties van de aanwendingen 

“positieve koeling” en “verwarming”, ondanks de klimaatverschillen tussen 2016 

en 2017. 
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6.6 CONTROLE OP HET BEHALEN VAN DE DOELSTELLING 

De houder van de milieuvergunning heeft vier jaar de tijd om de doelstelling te halen 
die voortvloeit uit het actieplan bij de energieaudit.  

6.6.1 BEREKENING VAN DE VERBETERINGSINDEXEN 

De indexen EEI en ICO2 worden berekend op basis van de formules die zijn 
opgenomen in hoofdstuk 4.4.1. 

Voorbeeld:  Supermarkt BruSales 

De audit werd opgeleverd in augustus 2018. De doelstelling zal dus worden 
gecontroleerd in 2022, op basis van jaar 2021. 

We gaan ervan uit dat in het jaar van de controle van de resultaten (2021): 

 het aantal gebakken broden is verdubbeld sinds het referentiejaar 

(300.000   600.000); 

 de verwarmingsbehoefte is afgenomen door een zachtere winter (2330 

GD  2215); 

 het verbruik van de koelaggregaten is gestegen door een warmere zomer 

(°CF+: 1667  1772) 

 het verbruik van de diepvriesaggregaten is gestegen door een warmere 

zomer (°CF- : 4473  4578) 

 de verbeteringen uit het actieplan zijn gerealiseerd. 

Het energieverbruik ziet er als volgt uit: 

2021   Elektriciteit Aardgas Totaal 

Energie   kWh kWhs   

Variabele activiteiten 973.171 594.108   

Vast verbruik 376.829 4.892   

Totaal   1.350.000 599.000   

Primaire energie (kWhp)   3.374.999 540.897 3.915.896 

CO2-uitstoot (TCO2)   533,4 109,2 642,6 

 

EEI  2016 2017 2017  ICO2  2016 2017 2017 

Reëel (kWhp) 4.201.390 4.091.448 3.915.896  Reëel (TCO2) 689,0 669,7 642,6 

Theoretisch 
(kWhp) 

4.201.390 4.316.470 4.430.963  
Theoretisch 
(TCO2) 

689,0 705,3 724,0 

EEI 0,0% 5,2% 11,6%  ICO2 0,0% 5,0% 11,2% 

Winst (kWhp) 0 225.022 515.067  Winst (TCO2) 0 35,6 84,4 
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Aangezien de vastgelegde doelstellingen zijn bereikt en zelfs zijn overschreden, 
moeten de volgende fasen van de algemene goedkeuring en de gedetailleerde 
goedkeuring per aanwending niet worden uitgevoerd. 

6.6.2 ALGEMENE CONTROLE 

De indexen die werden berekend voor het controlejaar, worden vergeleken met de 
verbeteringsmaatregelen die sinds het referentiejaar zijn uitgevoerd. De 
besparingspercentages worden berekend door de energiewinst (CO2) te delen door 
het theoretische verbruik (uitstoot) van het controlejaar (2021). 

Voorbeeld: Supermarkt BruSales 

De volgende verbeteringsmaatregelen werden genomen: 

 rationeel energieverbruik 

 schemerschakelaars 

 regeling van de temperatuur van de lokalen 

 deur aan de koelingen 

  kWhp / jaar 
TCO2 / 

jaar 

Reëel verbruik 2021 3.915.896 642,6 

Theoretisch verbruik 2021 4.430.963 724,0 

  EEI ICO2 

  11,6% 11,2% 

Winst 515.067 81,4 

  kWhp / jaar 
TCO2 / 

jaar 

Impact van de R pistes 396.013 62,6 

  8,9% 8,6% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

BruSales
Amélioration de l'efficacité énergétique (2016-2021)

EEI iCO2 Objectif EEI Objectif ICO2
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Al deze maatregelen, die aanvankelijk werden weerhouden in het actieplan, werden 
gerealiseerd en hebben zoals verwacht hun verbeteringspotentieel van 8,9% energie 
en 8,6% CO2 opgeleverd. 

Aangezien de verbeteringen in 2018 over een kleinere energieperimeter - en zeker 
zorgvuldig - werden beoordeeld, kunnen wij concluderen dat de berekende indexen 
grotendeels het resultaat zijn van de gerealiseerde verbeteringen. 

 

6.6.3 GEDETAILLEERDE CONTROLE PER AANWENDING 

  

De controle per aanwending doorloopt de volgende fasen: 

 

1. Opstelling van de tabel van het verbruik voor goedkeuringsjaar N in gefactureerde 
energie-eenheden 

 

Voorbeeld: Supermarkt BruSales – Tabel van de verbruikte energie 

 

 

 

 

 

BruSales

Année : 2021

DJ 15/15: 2215 ELE GZN

[°C F+] 1772 Electricité Gaz Naturel

[°C F+] 4578 kWh kWhs

Activités Variables

IA1 Cuisson des pains 120.000 XX

IA2 Froid positif 582.160 XX

IA3 Froid négatif 271.010 XX

IA4 Chauffage XX 594.108

Consommations fixes

Eclairage intérieur 336.960 XX

Eclairage extérieur 2.500 XX

Frigos et congélateurs autonomes 35.000 XX

Eau Chaude sanitaire XX 5.000

Divers 2.369 -108

Totaux 1.350.000 599.000

Energies consommées
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2. Omzetting van de tabel in primaire energie en in CO2 

 

Voorbeeld: Supermarkt BruSales – Tabel van de primaire energie 2017 

 

 

 

3. Berekening van de indexen EEI en ICO2 per aanwending door het in 6.5.1 
berekende theoretische verbruik en de formule van hoofdstuk 4.5.3 te gebruiken 

 

  
 Reëel 

verbruik 
Theo. 

verbruik 
EEI EEI 

  kWhp kWhp Relatief totaal 

Variabele activiteiten        

AI1 Brood bakken 300.000 300.000 0,0% 0,0% 

AI2 Positieve koeling 1.455.401 1.455.401 0,0% 0,0% 

AI3 Negatieve koeling 677.526 903.368 25,0% 5,1% 

AI4 Verwarming 536.479 536.479 0,0% 0,0% 

Vast verbruik       

  Binnenverlichting 842.400 1.123.200 25,0% 6,3% 

  Buitenverlichting 6.250 12.500 50,0% 0,1% 

  
Autonome koelkasten en 

diepvriezers 
87.500 87.500 0,0% 0,0% 

  Sanitair warm water 4.515 4.515 0,0% 0,0% 

  Diversen 5.825 8.000 27,2% 0,0% 

Totaal   3.915.896 4.430.963   11,6% 

 

 

BruSales Energie Primaire

Année : 2021

DJ 15/15: 2215 ELE GZN

[°C F+] 1772 Electricité Gaz Naturel

[°C F+] 4578 kWhp kWhp kWhp %

Activités Variables

IA1 Cuisson des pains 300.000 XX 300.000 7,7%

IA2 Froid positif 1.455.401 XX 1.455.401 37,2%

IA3 Froid négatif 677.526 XX 677.526 17,3%

IA4 Chauffage XX 536.479 536.479 13,7%

Consommations fixes

Eclairage intérieur 842.400 XX 842.400 21,5%

Eclairage extérieur 6.250 XX 6.250 0,2%

Frigos et congélateurs autonomes 87.500 XX 87.500 2,2%

Eau Chaude sanitaire XX 4.515 4.515 0,1%

Divers 5.923 -98 5.825 0,1%

Totaux 3.374.999 540.897 3.915.896 100%

Energies 

consommées

Total
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Wij kunnen de volgende elementen waarnemen en valideren: 

 De globale EEI van 11,6% stemt overeen met de som van de EEI van de 

aanwendingen. 

 De voornaamste verbeteringen hebben betrekking op de negatieve koeling, de 

buitenverlichting en de binnenverlichting. 

 Er is geen enkele wijzing van de energieprestaties van de aanwendingen 

“positieve koeling” en “verwarming”, ondanks de klimaatverschillen tussen 2016 

en 2021. 
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