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1.1. Inleiding 

 

Deze masterproef heeft tot doel na te gaan wat de toekomstperspectieven zijn voor 

zonnepanelen in België. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Levenscyclus analyse (LCA). 

Dankzij een LCA kan de milieu-impact van het gebruik van zonnepanelen ingeschat worden 

en kunnen de voor- en nadelen ten opzichte van elkaar worden afgewogen. 

De resultaten van de LCA worden getoetst aan het beleid dat de Vlaamse overheid voert in 

verband met de promotie van zonne-energie en andere vormen van hernieuwbare energie. 

Uiteindelijk is het de bedoeling om suggesties te geven voor rationeel beleid inzake groene 

energie. 

Eerst wordt kort besproken wat de motivaties zijn om groene energie te stimuleren en over te 

gaan naar een hernieuwbare energie economie. Daarna worden verschillende scenario’s voor 

de toekomst van energie in de wereld en in België en Vlaanderen met elkaar vergeleken.  
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1.2. De voordelen van hernieuwbare energie 

1.2.1. Algemeen 

Er zijn talloze redenen om de overgang naar hernieuwbare energie in te zetten. De meest 

genoemde en voornaamste is de opwarming van de aarde. Het verlagen van de CO2-uitstoot is 

een prioriteit geworden voor vele westerse landen sinds het Kyoto Protocol goedgekeurd werd 

in 1997. De 165 landen die dit akkoord ondertekenden hebben zich hierbij geëngageerd om de 

uitstoot van CO2 met 5,2% te laten afnemen ten opzichte van hun uitstoot in het jaar 1990. 

Hiervoor hadden ze de tijd tot 2008-2012. Sindsdien heeft de Europese Unie grote 

inspanningen geleverd om de CO2-uitstoot te verminderen en aan zijn lidstaten nog strengere 

doelstellingen opgelegd (EREC & Greenpeace, 2008).  

Naast CO2 komen ook andere emissies zoals stikstofoxiden en zwavelverbindingen vrij bij de 

verbranding van steenkool en aardolie (de twee voornaamste niet hernieuwbare 

energiebronnen op dit moment). Een overzicht van de impact van enkele uitstootgassen wordt 

weergegeven in Tabel 1-1.  

Tabel 1-1: Overzicht van verschillende milieuproblemen die veroorzaakt worden door verbranding 
van fossiele brandstoffen (Gagnon et al., 2002)  
 
Probleem  Impact Oorzaak  

Zure regen Regionale impact op meren, 
bossen en gebouwen 

SO2: Zwaveldioxide, afkomstig van 
verbranding van olie en steenkool 

NOx: Stikstofoxiden, afkomstig van quasi 
elk verbrandingsproces 

Fotochemische 
Smog 

Negatieve impact op 
gezondheid van de mens 

NOx: Stikstofoxiden, afkomstig van quasi 
elk verbrandingsproces 

 Verlaagt productiviteit van de 
landbouw 

VOC’s: vluchtige organische 
componenten, afkomstig van transport, 
raffinaderijen, olie en hout verbranding 

Opwarming van 
de aarde 

Klimaatverandering heeft 
waarschijnlijk impact op 
landbouw, en een grotere 
kans op extreme 
weersomstandigheden zoals 
overstromingen, orkanen en 
droogtes 

CO2: afkomstig van verbranding van 
fossiele brandstoffen en ontbossing 

CH4: methaan, afkomstig van veeteelt, 
transport en distributie van gas, extractie 
van olie en steenkool 
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Naast milieuaspecten zijn er ook politieke en economische factoren en  die  de overgang naar 

meer hernieuwbare energie bevorderen (ODE Vlaanderen, 2007): 

 Minder afhankelijkheid van de energievoorraden van andere landen 

 Decentralisatie van de energievoorziening  

 Versnelling van de liberalisering van de energiemarkt 

 Meer werkgelegenheid voor landen die weinig fossiele energievoorraden hebben 

 

Uiteindelijk is de overgang naar hernieuwbare energie een noodzaak, alleen al omdat het einde 

van de olievoorraden nu al in zicht is. Volgens een rapport van het ‘International Energy 

Agency’ (IEA, WEO 2008) zal de aardolie voorraad binnen 40 jaar opgebruikt zijn. De 

steenkoolvoorraden zullen wel nog enkele decennia meegaan, maar steenkoolcentrales zijn 

vaak zeer vervuilend. Als we verder gaan volgens de huidige koers, dan zal de temperatuur 

gemiddeld met 6°C stijgen en de gevolgen daarvan zijn niet te onderschatten. Volgens het IEA 

mag met zekerheid gesteld worden dat de welvaart van de wereldbevolking afhankelijk is van 

hoe goed er met volgende uitdagingen wordt omgegaan:  

 Een betrouwbare en betaalbare energievoorziening 

 Een effectieve en snelle overgang naar een CO2-laag, efficiënt en milieuvriendelijk 

systeem voor energievoorziening 

 

Hieruit kan afgeleid worden dat het hoog tijd wordt om een energie revolutie op gang te 

brengen. 

1.2.2. Voor- en nadelen van zonnepanelen 

Zonnepanelen hebben zeer unieke eigenschappen als bron voor hernieuwbare energie, de 

voornaamste voor- en nadelen van zonnepanelen zijn (ecoinvent rapport n°6): 

Voordelen: 

 Zonne-energie is in gigantische hoeveelheden beschikbaar. In totaal wordt per jaar  

5,6 . 1012 TJ stralingsenergie door de aarde opgevangen. 

 De productie van elektriciteit veroorzaakt geen geluid of emissies, alleen tijdens de 

fabricatie van de panelen komen emissies vrij. 
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 Zonnepanelen zijn zeer flexibel in gebruik, van enkele milliwatt in rekenmachines tot 

meerdere megawatt in grote centrales. Dit maakt dat ze zeer geschikt zijn voor 

gedecentraliseerde energieproductie. 

 

Nadelen: 

 De energiedichtheid is zeer laag. 

 De productie is afhankelijk van de irradiatie.  

 

Er is tot op heden nog geen technologie voorhanden om elektriciteit, op een rendabele manier, 

in grote hoeveelheden op te slaan. Indien zo’n technologie voorhanden zou zijn, zou 

elektriciteitsproductie met PV-systemen (en ook met windenergie) veel interessanter worden. 
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1.3. De toekomst van energie in België en de rest van de 

wereld 

1.3.1. De toekomst van energie in de wereld indien geen inspanningen gedaan 

worden om over te gaan naar hernieuwbare energie 

Verschillende organisaties (IEA, EPIA, Greenpeace) hebben studies uitgevoerd om de 

veranderingen in de energieproductie voor de komende 20 tot 80 jaar te voorspellen. Als 

basisscenario wordt vaak verwezen naar het ‘reference scenario’ van het Internationaal Energie 

Agentschap (IEA) dat voorgesteld werd in hun ‘World Energy Outlook 2008’. Opmerkelijk 

aan WEO 2008 is dat de impact van de economische crisis, in de mate van het mogelijke, in 

rekening gebracht werd. 

In het basisscenario werd uitgegaan van een trage overgang naar hernieuwbare energie met 

weinig inspanningen van overheden of individuen In het rapport werd dit omschreven als een 

‘laisser faire’ scenario. Figuur 1-1 geeft een idee van de energievoorziening in de wereld indien 

dit scenario werkelijkheid wordt (1 mtoe = metric ton oil equivalent = 44,76 109 J, zie 

appendix A). 

 
 
Figuur 1-1: Evolutie van het energieverbruik (in mtoe) tot 2030 volgens het Referentie scenario  
(IEA, WEO 2008) 
 

De energiebehoefte in dit scenario stijgt gemiddeld met 1,6% per jaar. Dit zorgt voor een totale 

stijging van 11.730 mtoe in 2006 tot 17.010 mtoe in 2030. Slechts een zeer klein percentage van 

deze energie is afkomstig van hernieuwbare bronnen.  
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In 2030 zal 14% van de geproduceerde elektriciteit afkomstig zijn uit waterkracht, slechts 4% 

van andere hernieuwbare bronnen. De cumulatieve investering zal $ 26 triljoen bedragen  

(+/- € 20 .1012 met 1 € = 1,27 $(1)).  

Als dit scenario werkelijkheid wordt zal de impact op het milieu gigantisch zijn. De jaarlijkse 

CO2-uitstoot zal stijgen van 28 Gigaton (Gt) in 2006 naar 44 Gt in 2030 (Figuur 1-2). De 

uitstoot van alle broeikasgassen (BKG’n) samen zal toenemen van 44 Gt CO2-eq tot 60 Gt 

CO2-eq. Vooral in de groeiende economieën van China en India zal de CO2-uitstoot 

spectaculair toenemen. In de OECD(2) landen zal de uitstoot min of meer gelijk blijven. 

Volgens de IEA is dit scenario uiterst gevaarlijk en zijn de gevolgen voor het milieu niet te 

voorspellen. In het rapport staan duidelijke aanbevelingen om met alle landen van de wereld 

samen te werken om dit rampscenario te voorkomen door energiebesparende maatregelen te 

treffen en de productie van groene energie te promoten.  

 
 
Figuur 1-2: Evolutie van de CO2-uitstoot tot 2030 volgens het referentie scenario (IEA, WEO 2008) 

                                                      

1 De Tijd, 6 maart 2009 

2 OECD: ‘organisation for economic co-operation and development’, samenwerking tussen 30 landen om de 
economische, ecologische en sociale uitdagingen te bespreken in een globaliserende wereld. Volgende landen zijn 
lid van de OECD: Australië, Oostenrijk, België, Canada, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Mexico, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Zuid Korea, Luxemburg, Nederland, Nieuw 
Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, UK & USA 
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1.3.2. De toekomst van energie in de wereld indien wel inspanningen gedaan 

worden om over te gaan naar hernieuwbare energie 

Als meer inspanningen gedaan worden kan een ramp voorkomen worden. De IEA stelt twee 

scenario’s voor: een 450 ppm scenario en een 550 ppm scenario (Figuur 1-3). Deze twee 

worden vergeleken met het Greenpeace Energy [R]evolution scenario (IEA, WEO 2008, 

EREC & Greenpeace, 2008). Deze scenario’s gaan uit van een radicale verandering in de 

manier waarop mensen met energie omgaan. Er zal nood zijn aan innovatieve 

beleidsmaatregelen, een goede omkadering, een snelle ontwikkeling van een globale CO2-markt 

en een substantiële toename in onderzoek naar groene energie.  

 
 
Figuur 1-3: Evolutie van de CO2-uitstoot volgens het referentie scenario, het 450ppm en het 550ppm 
scenario (IEA, WEO 2008) 
 

In de 450 en 550 ppm scenario’s zou de prijs voor CO2 moeten stijgen naar respectievelijk  

$ 180/ton en $ 90/ton in 2030. Volgens het minder strenge 550 ppm scenario zal de CO2-

uitstoot pieken in 2025 en dan dalen. In 2030 zou de globale CO2-uitstoot nog maximaal 33 Gt 

bedragen. Het 450 ppm scenario zou een maximale uitstoot van 32,5 Gt met zich meebrengen 

in 2020 en een daling tot 25,7 Gt in 2030. Het 450 ppm scenario gaat wel uit van een zeer 

snelle overgang en een mondiale inspanning. Volgens het WEO rapport is het niet zeker of de 

technologische vooruitgang, die noodzakelijk is om dit 450 ppm scenario te kunnen volgen, 

wel haalbaar is. Het zou in elk geval een nooit eerder geziene technologische revolutie zijn.  

De doelstellingen in het Greenpeace [R]evolution scenario zijn nog ambitieuzer. De CO2-

emissies zouden met 50% moeten dalen vergeleken met 1990, vóór het jaar 2050. Bovendien 

zou kernenergie geen deel uitmaken van de toekomstige energievoorzieningen. Tegen 2050 
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zou 56% van de primaire energiebehoefte een hernieuwbare bronnen moeten komen. De 

CO2-uitstoot zou pieken rond 2015 bij 28 Gt, en dan dalen tot 11,59 Gt in 2050 (Figuur 1-4). 

Er wordt zelfs gesteld dat een volledige hernieuwbare elektriciteitsproductie mogelijk is in 2100 

(Figuur 1-5). Dit kan alleen werkelijkheid worden door een sterke toename van zonne-energie 

vanaf 2020. In 2050 zou 2911 GW stroom geproduceerd worden met fotovoltaïsche systemen 

(PV-systemen). De totale hoeveelheid hernieuwbare stroom zou tegen dan 9100 GW 

bedragen. Op wereldschaal lijkt er op middellange termijn een sterke nood aan zonnepanelen 

om elektriciteit op hernieuwbare manier op te wekken. Onderzoek naar meer efficiënte 

zonnepanelen en een betere samenwerking tussen verschillende landen zal bijgevolg 

noodzakelijk zijn. 

 
 
Figuur 1-4: Evolutie van de CO2-uitstoot tot 2100 volgens het Greenpeace [R]evolution scenario 
(EREC & Greenpeace, 2008) 
 
 

 
 
Figuur 1-5: Evolutie van de elektriciteitsproductie tot 2100 volgens het Greenpeace [R]evolution 
scenario (EREC & Greenpeace, 2008). 
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1.3.3. De evolutie van energieproductie en verbruik in Europa 

De Europese Unie heeft het voortouw genomen om de opwarming van de aarde aan te 

pakken en is koploper op het gebied van technologie, onderzoek en normering. De EU heeft 

de ambitie om 21% van de totale elektriciteitsbehoefte op te vangen met hernieuwbare 

bronnen tegen 2010 (The support of electricity from renewable energy sources, Europese 

Commissie, 2008, Annex 1). De uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 zou, volgens 

Europese scenario’s, moeten dalen met 15 - 30% tegen 2020 en met 60 - 80% in 2050 (Gusbin 

& Henry, 2007). De EU is extra gemotiveerd doordat ze de elektriciteitsmarkt competitiever 

wil maken en minder afhankelijk wil worden van niet EU-leden voor energielevering. In 2005 

was reeds 15% van de elektriciteit in Europa afkomstig uit hernieuwbare bronnen (Figuur 1-6).  

 
 
Figuur 1-6: Elektriciteitsproductie in Europa in 2005 (The support of electricity from renewable 
energy sources, Europese Commissie, 2008, Annex 1) 
 

Volgens een rapport van de Europese Commissie (European Energy and Transport, 2006) is 

het mogelijk dat 26% van het totale energieverbruik afkomstig is van hernieuwbare bronnen 

tegen 2030 (Figuur 1-7). Ervan uitgaande dat voldoende inspanningen gedaan worden om 

energie te besparen en hernieuwbare energie te promoten. Dit zou een sterke daling van de 

CO2-uitstoot met zich meebrengen. In 2030 zou dit een daling geven van 29% ten opzichte 

van de emissies in 1990. Het rapport voorziet vooral een sterke stijging van groene stroom uit 

windenergie en biomassa. Zonne-energie zal in 2030 nog geen significante bijdrage leveren aan 

de elektriciteitsvoorziening. 
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Figuur 1-7: Evolutie van het energieverbruik en CO2-uitstoot tot 2030 in Europa indien efficiëntie en 
groene energie sterk gepromoot worden (European Energy and Transport, 2006) 
 
 

1.3.4. Richtlijnen voor België en Vlaanderen  

Als lid van de Europese Unie moet België meehelpen om de doelstellingen van de EU 

aangaande de uitstoot van CO2 en hernieuwbare energie te behalen. In een voorstel van een 

Europese Richtlijn, voorgesteld op 23 januari 2008, werd een doelstelling van 13% groene 

stroom tegen 2020 opgelegd aan België. Bovendien bepaalt deze richtlijn dat elke lidstaat 

verplicht is om een nationaal actieplan op te stellen. Deze actieplannen zullen voor 31 maart 

2010 moeten voorgesteld worden aan de Commissie.  

De Vlaamse Regering stelt als doelstelling voorop dat tegen 2010, 25% van de 

elektriciteitsleveringen milieuvriendelijk wordt opgewekt uit hernieuwbare energie of 

warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze doelstelling bedraagt 6% voor groene stroom en, 

indicatief, 19% voor warmtekrachtkoppeling. (Crevits, Mededeling aan de leden van de 

Vlaamse Regering, 2008) 

Uit Figuur 1-8 blijkt dat groene stroomproductie in Vlaanderen exponentieel  is toegenomen 

sinds 2004. De productie in 2007 (1638 GWh) werd bekomen via een initiële schatting, de 

werkelijke waarde ligt naar alle waarschijnlijkheid iets hoger. Het aandeel van zonne-energie 

was in 2007 echter nog verwaarloosbaar klein (0,3% van de totale groene stroom). Het bruto 

binnenlands elektriciteitsverbruik in Vlaanderen bedroeg 60.305 GWh, hieruit volgt dat groene 

stroom goed was voor 2,7%. Elektriciteit die geproduceerd werd via WKK wordt in het 

rapport niet meegerekend als ‘groene stroom’ maar apart berekend. Deze centrales zijn een 
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belangrijke bron van energie en zorgen zo voor 14% van de elektriciteitsproductie. In totaal 

was in 2006 reeds 16,7% of 10.071 GWh (16,7% x 60.305 GWh) van de elektriciteit afkomstig 

uit hernieuwbare bronnen (Crevits, Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering, 2008).  

 
 
Figuur 1-8: Evolutie van groene stroomproductie (zonder WKK) in Vlaanderen tot 2007 
(Crevits, Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering, 2008) 
 

1.3.5. Toekomstscenario’s voor België  

Een belangrijke referentie voor de toekomst van energie in België is het rapport van de 

Commissie Energie 2030 (D’haeseleer et al., 2007). Dit rapport werd samengesteld door 

verschillende energie-experts, op aanvraag van toenmalig federaal minister van energie, Marc 

Verwilghen.  

In dit onderzoek werd nagegaan hoe België een betrouwbaar energienetwerk kon uitbouwen, 

dat tegelijk milieuvriendelijk en betaalbaar was. Men ging ervan uit dat een combinatie van 4 

‘energiebronnen’ noodzakelijk was. Deze zijn: energiebesparing, fossiele energie, kernenergie 

en hernieuwbare energie. De Commissie Energie 2030 (CE 2030) legde vooral de nadruk op 

energiebesparing, en merkte op dat dit sterk gepromoot en maximaal benut moet worden. 

Bovendien moest er veel meer onderzoek gedaan worden naar energie. Verder werd besloten 

dat België te weinig potentieel heeft voor hernieuwbare energie. Er is nood aan een Europese 

aanpak zodat landen waar het potentieel veel hoger is ook meer produceren. Een Europese 

markt voor groene certificaten zou een goede zaak zijn voor iedereen.  

Volgens het rapport is het voor een klein, dichtbevolkt land als België onmogelijk om de grote 

vraag naar energie volledig op een hernieuwbare en betaalbare manier te produceren. Meer 
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onderzoek naar ‘Carbon Capture and Storage’ (CCS) is noodzakelijk en de afbouw van 

kernenergie moet uitgesteld worden. Kernenergie heeft namelijk enkele zeer grote voordelen: 

het is goedkoop, stoot geen CO2 uit en levert continu stroom. Het zou echter niet eerlijk zijn 

om de energieleveranciers die elektriciteit produceren met kernenergie te laten ‘profiteren’ van 

de goedkope productiekosten. De overheid zou met de eigenaars van kerncentrales moeten 

onderhandelen om ze een eerlijke prijs te laten betalen voor hun stroom via een soort 

belasting. Deze extra ontvangsten zouden vervolgens geïnvesteerd kunnen worden in de 

promotie van hernieuwbare energie.  

De scenario’s voor het rapport van de CE 2030 werden uitgewerkt in een artikel van Gusbin 

en Henry (2007). Ook hier werd een basis scenario voorgesteld dat uitging van de voortzetting 

van het toenmalig beleid (tot 31 december 2004), dus ook de afbouw van kernenergie. De 

gevolgen van het basis scenario waren:  

 een grote afhankelijkheid van import van fossiele brandstoffen  

 een grote onzekerheid betreffende de energieprijzen en de bevoorrading 

 de CO2-uitstoot zal met 32% toenemen in 2030 ten opzichte van 1990 

 

Dit referentiescenario werd vergeleken met twee alternatieve scenario’s. In deze alternatieve 

scenario’s werd ervan uitgegaan dat de EU een BKG-reductie van 30% zou nastreven. Het ene 

scenario werd ontwikkeld mét behoud van kernenergie het andere zonder kernenergie. Er 

dient opgemerkt dat CCS in geen van beide scenario’s voorkomt en dat de productie van 

elektriciteit met steenkool in de ‘BKG-vermindering’ scenario’s volledig verdwijnt. De evolutie 

van de CO2-uitstoot  voor de verschillende scenario’s wordt weergegeven in Figuur 1-9. 

Het aandeel van de verschillende energiebronnen in de elektriciteitsproductie voor de 3 

verschillende scenario’s in 2030 worden weergegeven in Figuur 1-10. Het aandeel van 

hernieuwbare energie stijgt van 2% in 2000 naar maximaal 25% in 2030 volgens het ‘BKG-

vermindering’ scenario zonder kernenergie. In het referentiescenario wordt voor 2030 een 

aandeel van 12% voorzien, in het ‘BKG-vermindering’ scenario met kernenergie is dat 21%. 
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Figuur 1-9: Evolutie van de CO2 en BKG-uitstoot voor verschillende scenario’s van de CE 2030  
(% t.o.v. 1990) (Gusbin & Henry, 2007) 
 
 

 
 
Figuur 1-10: Structuur van de elektriciteitsproductie in 2000 en 2030 volgens de verschillende 
scenario’s van de CE 2030 (Gusbin & Henry, 2007) 
 

Op deze visie rond kernenergie en het gebrek aan potentieel voor hernieuwbare energie is veel 

kritiek gekomen van ODE-Vlaanderen, (Organisatie voor Duurzame Energie) EDORA 

(Fédération de l’Electricité D’Origine Renouvelable et Alternative), APERe (Association pour 

la Promotion des Energies Renouvelables) en Greenpeace. In het kritisch rapport van ODE-

Vlaanderen, EDORA en APERe (Neyens & Jacquet, 2007) werd de Commissie een gebrek 

aan transparantie verweten. Volgens deze organisaties werd het potentieel van hernieuwbare 

energie in België in het rapport van de CE 2030 over het algemeen sterk onderschat.  
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In Tabel 1-2 wordt een overzicht gegeven van de tegenstrijdige visies tussen de Commissie 

Energie 2030 en de organisaties voor hernieuwbare energie (ODE, EDORA en APERe). Het 

Pro-active scenario van ODE, EDORA en APERe wordt vergeleken met het referentie 

scenario van de Commissie Energie 2030. Het aandeel aan hernieuwbare energie in 2030 kan 

volgens het pro-active scenario toenemen tot 31.270 GWh, meer dan dubbel zoveel als 

voorzien in het rapport van de CE 2030. Dit grote verschil is volgens ODE te wijten aan de 

conservatieve visie van de CE 2030. De ‘BKG-vermindering’ scenario’s van de CE 2030 

voorzien echter een toename van hernieuwbare energie tot ongeveer 27.000 GWh. Dit cijfer 

leunt goed aan bij de voorspellingen uit het Pro-active scenario (31.270 GWh), de scenario’s 

zijn dus niet zó verschillend als ODE, EDORA en APERe laten uitschijnen. 

Tabel 1-2: Vergelijking tussen het Pro-active scenario en het EC 2030 referentie scenario voor de 
energievorziening van België in 2030 (Neyens & Jacquet, 2007)  
 

Technologie Pro-active scenario CE 2030 referentie 
 MW GWh MW GWh 
PV 3.200 2.880 209 209 
Wind on shore 3.100 6.820 1.338 2.776 
Wind off shore 3.800 14.440 1.019 3.465 
Biomassa  1.460 6.700 1.310 6.550 
Waterkracht 150 750 110 540 
Totaal  11.710 31.270 4036 13.540 

 

1.3.6. Toekomstscenario’s voor Vlaanderen  

Door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) werden, specifiek voor 

Vlaanderen, enkele toekomstscenario’s besproken (Devriendt et al., 2005). Ook hier werden 

een referentie scenario (Business As Usual, BAU scenario) en een pro-actief scenario (PRO 

scenario) met elkaar vergeleken. Als het PRO scenario gevolgd wordt zal tegen 2030 ongeveer 

15% van de elektriciteitsproductie uit groene stroom bestaan, in het BAU scenario is dit 9%. 

De resultaten worden samengevat in Tabel 1-3, ze werden herrekend van TJ/jaar naar 

GWh/jaar(3) om ze gemakkelijker te kunnen vergelijken met de tot nu toe besproken 

scenario’s.  

 

                                                      

3 1 TJ = 0,27778 GWh, want 1 J = 2,7778 . 10-4 Wh of 1 GWh = 3,6 TJ 
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Een vergelijking van de resultaten is niet gemakkelijk aangezien het over andere tijdstippen gaat 

(2020 en 2030) en over andere regio’s(Vlaanderen en België). Toch kan gesteld worden dat de 

voorspellingen van het VITO iets optimistischer zijn. Een groene stroomproductie van 18.227 

GWh/jaar in 2020 is relatief veel vergeleken met het scenario voor heel België (31.270 GWh 

volgens het pro-active scenario, zie Tabel 1-2) in 2030.  

Tabel 1-3: Evolutie van groene energieproductie in Vlaanderen volgens het BAU en PRO scenario 
van het VITO (Devriendt et al, 2005) 
 
Technologie  2004

(GWh/jaar)
BAU 2010

(GWh/jaar)
PRO 2010

(GWh/jaar)
BAU 2020 

(GWh/jaar) 
PRO 2020

(GWh/jaar)

Groene elektriciteit  
(incl. groene WKK) 

2.452 9.223 10.520 13.123 18.227

Groene warmte  
(excl. groene WKK) 

2.256 2 2.472 56 6.083

Zonthermisch 0,00 11 76 34 429
Transport 0 2.520 2.884 2.674 6.314

Totaal 4.708 11.756 15.952 15.837 31.053

 

Merk op dat in het jaar 2006 de productie van groene elektriciteit (incl. WKK) in Vlaanderen 

reeds ongeveer 10.000 GWh bedroeg (zie 1.3.4 Richtlijnen voor België en Vlaanderen). Dit is 

meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van 2004. Volgens het PRO scenario van het 

VITO zou de productie van groene stroom 10.520 GWh bedragen in 2010, een streefcijfer dat 

op dit moment waarschijnlijk al gehaald is. 

In 2006 werd reeds 16,7% van de elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. De 

huidige doelstelling van de Vlaamse regering (25% tegen 2010) ligt zelfs nog een stuk hoger. 
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1.4. Conclusie 

 

Verschillende studies hebben uitgewezen dat de overgang naar een hernieuwbare 

energievoorziening geen opportuniteit is maar een noodzaak. Deze overgang zal echter niet 

evident zijn en een globale samenwerking is nodig om de problemen aan te pakken. Een 

‘business as usual’ scenario zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de 

economie.  

De studies wijzen er ook op dat er niet één eenvoudige oplossing bestaat maar dat alle opties 

overwogen moeten worden. Allereerst moet er bespaard worden op het energieverbruik, dit is 

zowel voor het milieu als voor de economie een goede zaak. Verder moeten verschillende 

vormen van hernieuwbare energieopwekking gecombineerd worden. Geen enkele optie mag 

verwaarloosd worden, dus ook zonne-energie niet. Vooral op lange termijn kan zonne-energie 

een belangrijke bron worden van hernieuwbare energie.  

De groene stroomproductie zou in België kunnen toenemen tot 31.270 GWh in 2030 indien er 

veel inspanningen gedaan worden om dit te ondersteunen. De uitstap uit kernenergie kan beter 

enkele jaren uitgesteld worden tot er voldoende groene stoomproductie mogelijk is om deze 

CO2-vrije vorm van bulk energieproductie te compenseren.  

De doelstellingen voor groene energie in Vlaanderen (25% groene energie in 2010) zullen 

waarschijnlijk gehaald worden. Vooral dankzij het gebruik van warmtekrachtkoppeling en de 

verbranding van biomassa. Volgens het VITO is het mogelijk om 18.227 GWh groene stroom 

te produceren tegen 2020.  
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2. FOTOVOLTAÏSCHE 

ELEKTRICITEITSPRODUCTIE  
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2.1. De werking van een PV-systeem 

2.1.1. De zonnecel 

De technologie van zonnecellen is nog in volle ontwikkeling. De types die momenteel in 

gebruik zijn worden geoptimaliseerd en nieuwe technologieën worden ontwikkeld (Figuur 2-1).  

In Figuur 2-2 wordt voorgesteld hoe het licht van de zon omgezet wordt in elektriciteit met 

behulp van een silicium type zonnecel. De werking van de andere types is gelijkaardig. Het 

zonlicht (fotonen) wordt opgevangen op een dun laagje halfgeleider, met een n-type en p-type 

laag. Door de inval van fotonen gaan elektronen van de p-type laag naar de n-type laag, 

hierdoor ontstaat een spanningsverschil. Dit spanningsverschil geeft aanleiding tot gelijkstroom 

(ODE Vlaanderen, 2007).  

 
 
Figuur 2-1: Overzicht PV -technologieën (Raugei et al., 2007b) 
 

 
 
Figuur 2-2: Werking van een silicium zonnecel (EREC & Greenpeace, 2008). 
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Silicium gebaseerde zonnecellen 

De meest gekende en momenteel meest gebruikte types zonnecellen zijn deze op basis van 

silicium. Er zijn 4 verschillende types op de markt:  

 monokristallijn silicium (mono c-Si of single c-Si) 

 multikristallijn silicium (multi c-Si of poly c-Si) 

 dunne film zonnecellen van amorf silicium, eventueel in combinatie met 

microkristallijn silicium (a-Si/µc-Si) 

 ‘ribbon c-Si’ of lint Si 

 

Monokristallijn silicium wordt voornamelijk in de halfgeleiderindustrie geproduceerd, dit is het 

zogenaamde ‘electronic grade’ silicium (Alsema & Nieuwlaar, 2000). Het silicium moet 

hiervoor aan strenge normen qua zuiverheid voldoen en het productieproces vereist veel 

energie Voor zonnepanelen is het echter niet noodzakelijk om silicium van een dermate hoge 

zuiverheid te gebruiken. Daarom wordt in de laatste jaren, door de stijgende vraag naar 

zonnepanelen, meer overgegaan op de productie van ‘solar grade’ silicium. Monokristallijn 

silicium zonnecellen zijn gemaakt van siliciumschijven die uit 1 groot monokristal gezaagd 

worden. Tijdens dit zaagproces gaat veel silicium verloren. De energie en kosten die gepaard 

gaan met de productie van mono c-Si wegen liggen een stuk hoger vergeleken met multi c-Si. 

De efficiëntie van mono c-Si cellen is wel lichtjes hoger (Tabel 2-1) maar dit weegt niet op 

tegen de extra energiekost en het verlies aan materiaal. 

Om deze redenen wordt meer en meer gewerkt met multikristallijn silicium. De productie 

vereist minder energie en is dus goedkoper en eenvoudiger (ODE Vlaanderen, 2007). Ook hier 

wordt ‘solar grade’ silicium gebruikt. Ondanks een stijging van de zaag efficiëntie en een 

afname van de dikte van de Si-wafels (van 0,3 mm in 2000 tot 0,24 mm in 2007 (Jungbluth, 

Tuchschmid & de Wild-Scholten, 2008)) is het zagen nog altijd een zeer energie- en 

grondstofverslindende stap in het productieproces. Om de zaagverliezen te beperken werd 

onderzoek gedaan naar technologieën die het zagen overbodig maken, zoals  

a-Si en lint Si.  

Amorf silicium bestaat uit een netwerk van Si atomen zonder een geordend kristalrooster. De 

productie vereist veel minder energie en materiaal (laagdikte = 0,5 µm ((Alsema & Nieuwlaar, 

2000)). Bovendien is er de mogelijkheid om grote oppervlakten te produceren op goedkope 



Ruben Laleman Fotovoltaïsche elektriciteitsproductie 

 21   

dragers zoals glas (ODE Vlaanderen, 2007). Jammer genoeg is de efficiëntie relatief laag, dit 

kan verbeterd worden door a-Si te combineren met  µc-Si (a-Si/µc-Si).  

Siliciumlinten worden eveneens gemaakt van multikristallijn silicium, maar ze worden niet 

gezaagd uit een blok. De linten worden rechtstreeks gegoten uit vloeibaar silicium. De 

materiaalefficiëntie ligt hierdoor een stuk hoger (Jungbluth et al., 2008).  

CdTe en CIS zonnecellen 

CadmiumTelluride zonnecellen worden reeds frequent toegepast in rekenmachines. In de 

zonnecellen zit het zware metaal cadmium (Figuur 2-3), dit kan het toekomstpotentieel van de 

technologie wel belemmeren.  

CIS is eigenlijk een afkorting voor CuInSe2 of koper-indium-diselenide. Het materiaal is 

veelbelovend maar het element Indium is relatief zeldzaam (ODE Vlaanderen, 2007). Ook in 

CIS zonnecellen zit cadmium verwerkt (CdS, Figuur 2-4) 

 
 
Figuur 2-3: Structuur van een typische CdTe module (EVA = ethylvinylacetaat, Raugei et al., 2007a) 
 

 
 
Figuur 2-4: Structuur van een typische CIS module (EVA = ethylvinylacetaat, Raugei et al., 2007a) 
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Zowel CdTe en CIS zijn technologieën die in volle ontwikkeling zijn. Beide zijn gebaseerd op 

het principe van de dunne film technologie. Het actieve bestanddeel wordt direct op een drager 

aangebracht, meestal glas. Dit gebeurt door middel van een vacuüm vaporisatieproces. Zo 

worden laagdiktes van 10 µm bekomen voor CdTe en 0,1 µm voor CIS. Beide types zijn echter 

nog niet zo efficiënt als kristallijn silicium zonnecellen (Tabel 2-1).  

Innovatieve types 

Zon concentratie systemen (Solar Concentrator Systems, SCS), organische cellen en kwantum 

cellen zijn voorbeelden van technologieën die in de toekomst misschien een rol kunnen spelen. 

Deze types zitten nog in een experimentele fase, zijn economisch niet relevant en worden 

verder niet meer besproken.  

Vergelijking van de verschillende types  

Een overzicht van de efficiëntie van de meest courante types zonnecellen wordt weergegeven 

in Tabel 2-1. De oppervlakte die noodzakelijk is om 1 kW elektriciteit te produceren is 

omgekeerd evenredig met de efficiëntie. Het valt op dat de zonnecellen van kristallijn silicium 

de hoogste efficiëntie hebben. Dit zijn dan ook de meest gebruikte types. Het verschil tussen 

mono- en multikristallijn is klein (± 2%).  

Er dient opgemerkt dat deze waarden bekomen werden bij Standaard Test Condities (STC). 

Dit houdt in dat ze bepaald werden in een testruimte bij 25°C, met een lichtintensiteit van 1000 

W/m², bij gestandaardiseerd zonlicht (lichtspectrum AM 1,5) (ODE Vlaanderen, 2007).  

Tabel 2-1: Cel efficiëntie (STC) en oppervlakte per kW voor verschillende technologieën  
(Greenpeace & EPIA, 2008) 
 
Technologie Dunne Film  Kristallijn Si 
   a-Si CdTe CIS a-Si/µc-Si mono c-Si multi c-Si 
Cel efficiëntie (STC) 5 - 7% 8 - 11% 7 - 11% 8% 16 - 19% 14 - 15% 
Opp. per kW (m²) 15 11 10 12 7 8 

 

Een overzicht van het marktaandeel van de verschillende types zonnecellen wordt gegeven in 

Figuur 2-5. Hieruit blijkt dat silicium gebaseerde PV-systemen het overgrote deel van de markt 

voor zich nemen. De dunne filmtechnologieën zijn samen goed voor 12,6% van de markt. 
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Figuur 2-5: Marktaandeel van de verschillende types PV-systemen in 2007  
(Greenpeace & EPIA, 2008) 
 

2.1.2. De module 

Een zonnecel op zich kan niet genoeg stroom leveren en is niet bestand tegen de 

weersomstandigheden. Daarom worden verschillende zonnecellen in serie geschakeld om een 

module te vormen, deze wordt in de regel beschermd met een glasplaat. Aan de achterkant 

worden de modules bedekt met een speciale folie (in plaats van glas, om gewicht te besparen). 

De zonnecellen worden op hun plaats gehouden door inkapseling in een vochtbestendige 

kunststof, meestal ethylvinylacetaat (EVA, zie ook Figuur 2-3 en Figuur 2-4). Meestal wordt 

een aluminium kader rond de module aangebracht om deze te verstevigen en gemakkelijker te 

kunnen monteren. 

Van deze standaardversie bestaan verschillende varianten: 

 Modules zonder kader, ook wel laminaten genoemd 

 Semitransparante modules met glas aan beide zijden 

 Flexibele modules, met een flexibel polymeer aan beide zijden  

2.1.3. Een PV-systeem 

Een PV systeem bestaat uit volgende onderdelen: één of meerdere modules, een 

draagstructuur, elektronische componenten, omvormers, bekabeling, beveiliging, koppelings-

kast en eventueel een batterij. Het volledig ondersteunend systeem (alles behalve de module) 

wordt in de literatuur vaak omschreven als ‘balance of system’ (BOS). 
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Er bestaan zowel autonome als netgekoppelde systemen:  

Een autonoom systeem levert alleen stroom voor eigen gebruik, het is dus niet aangesloten op 

het elektriciteitsnet. Dit systeem heeft vooral zijn toepassingen in afgelegen gebieden waar geen 

netwerk voor handen is en kan gebruikt worden ter vervanging van een generator.  

Een netgekoppeld systeem is wel verbonden met het elektriciteitsnet. De voordelen van dit 

systeem zijn dat de capaciteit maximaal benut wordt (alle elektriciteit die geproduceerd wordt; 

komt op het net terecht) en dat er geen batterijen nodig zijn. Er is wel een invertor nodig om 

de elektriciteit om te zetten van gelijkstroom naar wisselstroom (ODE Vlaanderen, 2007). 

Figuur 2-6 toont de verschillende onderdelen van een netgekoppeld PV-systeem op het dak 

van een gezinswoning. Een installatie van 3 kW of ongeveer 25 m² (afhankelijk van de 

technologie, zie Tabel 2-1) is voldoende om een energiebewust gezin in centraal Europa van 

stroom te voorzien. 

 
 
Figuur 2-6: PV-systeem op het dak van een huis (Greenpeace & EPIA, 2008) 
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2.2. Opbrengst van PV-systemen in België 

De opbrengst van een PV-systeem is in de eerste plaats afhankelijk van de irradiatie 

(kWh/m²/jaar) op de plaats waar het systeem werd geïnstalleerd. Volgens het Joint Research 

Centre (JRC) bedraagt de jaarlijks invallende zonnestraling voor België ongeveer 1000 – 1100 

kWh/m² bij een optimale inclinatiehoek. (Figuur 2-7, JRC). De opbrengst is dan ongeveer gelijk aan 

850 kWh/kWp. 

 
 
Figuur 2-7: Irradiatie (kWh/m²/jaar) en opbrengst van een multi-c Si PV-systeem (kWh/kWp) in 
Europa (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis)  
 

Uit een experiment van het VITO (Peeters & Van Bael, 2007) met 13 verschillende types 

zonnepanelen blijkt dat het rendement in Vlaanderen een hoger kan liggen dan 850 kWh/kWp. 

Zowel multi als mono c-Si modules van verschillende merken werden gebruikt. De 

inclinatiehoek varieerde tussen 14° en 45°. De efficiëntie van het volledige systeem 

(zonnecellen + module + invertor + kabels) lag tussen de 1,9 en 10,8%. De lage efficiëntie van 
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sommige zonnepanelen was het gevolg van teveel schaduw, een slechte inclinatiehoek of 

opwarming van de invertor of de zonnepanelen. De maximaal bekomen opbrengst was 1001 

kWh/kWp (mono c-Si, inclinatie = 37°), gevolgd door 999 kWh/kWp (multi c-Si, inclinatie = 

34°, de optimale hoek volgens het JRC). Waarden die volgens de kaart van het JRC niet voor 

Vlaanderen, maar voor centraal Frankrijk van toepassing zijn (Figuur 2-7, Joint Research 

Centre, JRC).  

De waarden die vermeld worden in de kaart van het JRC zijn alleen geldig voor optimale 

inclinatiehoeken in België. Volgens het ecoinvent-rapport n°6 is de irradiatie voor een gemiddelde 

installatie in België gelijk aan 946 kWh/m²/jaar met een gemiddelde opbrengst van 788 

kWh/kWp. Het is belangrijk om dit onderscheid tussen optimaal en gemiddeld te 

benadrukken, aangezien de optimale omstandigheden in de praktijk zelden bereikt worden.  

Alleen door het verschil in irradiatie ligt de opbrengst van een multi-c Si PV-systeem in Spanje, 

Italië of Griekenland (tot 1500 kWh/kWp) een stuk hoger dan in België ( 850 kWh/kWp). In 

Tabel 2-2 wordt berekend hoeveel elektriciteit een multi c-Si PV-systeem van 3 kWp (een 

doorsnee dakinstallatie met optimale inclinatie bij particulieren) kan produceren gedurende een 

gemiddeld jaar in Gent. De resultaten worden vergeleken met een PV-systeem in het zuiden 

van Spanje (Sevilla). Het gaat hier uiteraard om een schatting, maar de resultaten geven een 

goede indicatie van het rendement van zonnepanelen in België. 

Tabel 2-2: Vergelijking van de opbrengst van zonnepanelen in Gent en Sevilla (PVGIS, 2008) 
 

Locatie Gent     Sevilla  
Maand Em Hm   Em Hm 

1 77 30,9  278 126 
2 143 58,5  265 123 
3 199 83,2  365 174 
4 283 122,0  342 165 
5 328 145,0  406 199 
6 310 140,0  393 196 
7 336 153,0  398 201 
8 309 139,0  393 199 
9 230 101,0  356 177 
10 171 72,8  336 162 
11 100 41,2  246 114 
12 59,8 24,0  238 108 

Jaargemiddelde 212 92,6   335 162 
Totaal per jaar 2550 1111   4020 1944 

kWh/kWp 850   1340  
Em: Gemiddelde elektriciteitsproductie per maand (kWh) 
Hm: Gemiddelde som van de straling die opgevangen wordt per m² zonnepaneel (kWh/m²) 

     
PVGIS (c) European Communities, 2001-2008         
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De verliezen op de kabels en de invertor worden geschat op 14%. De totaalverliezen (kabels, 

suboptimale temperatuur, reflectie, ..) bedragen respectievelijk 23,3% en 31% voor Gent en 

Sevilla(4). Uit de gegevens blijkt duidelijk dat in Sevilla, met hetzelfde type zonnepanelen, 60% 

meer stroom kan geproduceerd worden dan in Gent.  

Hieruit blijkt de noodzaak naar een Europese samenwerking omtrent de productie van groene 

energie. De landen rond de Middellandse Zee hebben een zeer groot potentieel voor zonne-

energie en het is dan ook aan deze landen om dit maximaal te benutten. Het zou onredelijk zijn 

om België dezelfde doelstellingen voor groene stroomproductie op te leggen als bijvoorbeeld 

Spanje. Met dezelfde inspanningen kan in ons land tot 60% minder elektriciteit opgewekt 

worden. Toch heeft zonne-energie in België een toekomst want, zoals eerder vermeld, moeten 

alle opties overwogen worden om over te gaan naar hernieuwbare elektriciteitsproductie.  

                                                      

4 de grotere verliezen in Sevilla zijn te verklaren door de hogere gemiddelde temperatuur, die de weerstand van het 
materiaal (kabels, …) verhoogt 
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2.3. Toekomstscenario’s voor zonnepanelen in België en 

Vlaanderen 

2.3.1. Toekomstscenario’s voor zonnepanelen in België 

De opvattingen rond hernieuwbare energie die in het CE 2030 rapport voorkomen zijn 

gebaseerd op een artikel van Prof. De Ruyck (2006). Hij gaat ervan uit dat de totale 

oppervlakte die in België beschikbaar is voor een PV installatie gelijk is aan 110 km², dit leidt 

tot een totale capaciteit van 10.000 MW. Ervan uitgaande dat de gemiddelde PV installatie een 

efficiëntie heeft van 10%, geeft  dit een productie van 36 PJ/jaar of 10.000 GWh (ongeveer 

10% van de totale elektriciteitsproductie in België). Dit is echter het technisch maximum en 

houdt geen rekening met economische of praktische beperkingen. Het is duidelijk dat dit in de 

praktijk, zeker op korte termijn, onhaalbaar is.  

Indien PV-systemen gepromoot worden zou de capaciteit in België volgens De Ruyck 

toenemen met ongeveer 25% per jaar (Figuur 2-8). De initiële capaciteit bedraagt 2 MW in 

2005, voor 2030 zou dan een capaciteit van 530 MW bekomen worden. Dit komt overeen met 

een productie van 530 GWh (efficiëntie = 10%). Indien de totale elektriciteitsproductie in 2030 

gelijk gesteld wordt aan 110.000 GWh (zie Referentiescenario van CE 2030) komt dit overeen 

met een aandeel van 0,5% voor PV- elektriciteit.  
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Figuur 2-8: Groei van de PV-capaciteit in België indien extra maatregelen genomen worden om PV te 
promoten (Commission Energy 2030, Renewable Energies, De Ruyck, 2006) 
 

Een  rapport van ODE-Vlaanderen, EDORA en APERe stelt dat dit een zware onderschatting 

is (Neyens & Jacquet, 2007). Ten eerste ligt de efficiëntie van zonnepanelen hoger dan de 

vooropgestelde 10% en zal deze ook toenemen naarmate het onderzoek vordert en de 

productie van PV-systemen toeneemt. De elektriciteitsproductie met zonnepanelen zal volgens 
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het ‘pro-active’ scenario spectaculair stijgen in de komende 20 jaar. De groei van de PV- 

capaciteit zal hoger liggen in het begin (60%) en langzaam zal dalen (tot 10%) als de markt 

meer verzadigd is. Een totale capaciteit van 3.200 MW wordt mogelijk geacht in 2030 (Figuur 

2-9). Dit is ongeveer 6 maal meer dan voorspeld door De Ruyck (2006). 

 
 
Figuur 2-9: Evolutie en procentuele jaarlijkse toename van de PV-capaciteit in België  
(Neyens & Jacquet, 2007) 
 

2.3.2. Toekomstscenario’s voor zonnepanelen in Vlaanderen 

In de studie van het VITO (Devriendt et al., 2005) wordt uitgegaan van een jaarlijkse groei van 

de PV-capaciteit van 33% in het BAU scenario en 49% in het PRO scenario tot 2020. De 

totale capaciteit zou volgens het BAU scenario 75 MW bedragen in 2020, volgens het PRO 

scenario zou dit 453 MW kunnen zijn (Figuur 2-10).  
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Figuur 2-10: Evolutie van de PV-capaciteit volgens het PRO scenario van het VITO  
(Devriendt et al., 2005) 
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Deze voorspelling (453 MW in 2020) ligt dicht in de buurt van de voorspellingen in het 

rapport van ODE, EDORA en APERe. Er dient opgemerkt dat de studie van het VITO 

alleen de evolutie van de PV-capaciteit in Vlaanderen wou voorspellen, niet in België.  

2.3.3. Evolutie van de prijs van zonnepanelen 

In 2005 lag de prijs van een PV-systeem rond de 6,5 € per Wattpiek (Wp). De kostprijs zal 

volgens De Ruyck tegen 2030 afnemen en dan 2,6 € per Wp bedragen. Volgens ODE, 

EDORA en APERe zal de prijs in 2030 lager liggen, ze voorspellen een kostprijs van 1,5 € per 

Wp. Ze noemen dit zelf een conservatieve schatting, gebaseerd op 2 gespecialiseerde studies 

(Rudek, 2006 en Sinke, 2006). Deze schatting blijkt inderdaad conservatief indien we ze 

vergelijken met de huidige kostprijs. Die bedroeg in januari van dit jaar (2009) gemiddeld 3,5 € 

per Wp. Vergeleken met vorig jaar (4,2 € per Wp) is dit een daling van 17% (De Standaard, 20 

februari 2009). Dit terwijl in het rapport van ODE een daling van 8% werd voorspelt tot 2010. 

De daling is dus dubbel zo groot als voorspeld volgens dit rapport.  

Volgens ODE, EDORA en APERe zal de prijs jaarlijks met 6% afnemen vanaf 2010 en met 

5% vanaf 2020. Indien deze voorspellingen toegepast worden op de huidige prijs van 3,5 € per 

Wp, wordt een kostprijs van 1 € per Wp bekomen in 2030 (Figuur 2-11). 
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Figuur 2-11: Evolutie van de prijs per Wp op basis van historische en huidige data (De Standaard, 20 
februari 2009), en de voorspellingen in het Rapport van ODE-Vlaanderen (Neyens & Jacquet, 2007) 
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2.4. Conclusie 

 

De belangrijkste types PV-systemen zijn momenteel multi c-Si en mono c-Si. Dit zijn tevens de 

systemen met de hoogste efficiëntie. De efficiëntie van een mono c-Si module (± 17%) ligt iets 

hoger dan dat van een multi c-Si module (± 15%), maar het energie- en grondstofverbruik is 

een stuk lager voor multi c-Si modules. Dunne film PV-systemen zijn veelbelovend maar hun 

marktaandeel is nog klein (12,7% in 2007). 

De opbrengst van een PV-systeem is in de eerst plaats afhankelijk van de hoeveelheid zon die 

het kan opvangen (Irradiatie, kWh/m²/jaar). Aangezien de gemiddelde jaarlijkse irradiatie in 

België lager ligt dan in de meeste Zuid-Europese landen, is de opbrengst van een PV-systeem 

eveneens lager (60% minder elektriciteit per jaar). Er dient een onderscheidt gemaakt te 

worden tussen de optimale opbrengst en de gemiddelde opbrengst. De opbrengst van 1 

bepaald systeem is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden en kan zelfs voor België 

sterk variëren.   

De prijs per Wp (Wattpiek, standaard eenheid voor zonnepanelen) is het voorbije jaar sterk 

gedaald, en zal in de toekomst nog verder dalen. Vorig jaar (2008) bedroeg de prijs per Wp nog 

4,2 euro, dit is nu reeds gedaald tot ongeveer 3,5 euro (februari 2009). Het is moeilijk om 

verdere prijsdalingen te voorspellen, algemeen wordt een daling van 5% per jaar verondersteld 

vanaf 2010.   
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3. BELEID 

 

 

 



Ruben Laleman Beleid 

 33   

3.1. Algemeen overzicht 

3.1.1. Inleiding 

De drie belangrijkste systemen ter ondersteuning van hernieuwbare energie in Europa zijn: 

 Groenestroomcertificaten (GSC’en) 

 Feed-In Tariffs (FIT’s) 

 Aanbestedingen 

 

De theoretische werking van deze systemen wordt eerst besproken. Nadien wordt praktische 

uitvoering van deze systemen geanalyseerd, in het bijzonder de werking van de 

groenestroomcertificaten in België en in Vlaanderen.  

3.1.2. Theoretische werking 

Groenestroomcertificaten 

In het GSC-systeem worden quota voor minimale groene stroomproductie vastgelegd. Omdat 

bij dit systeem de hoeveelheid groene stroom wordt opgelegd spreekt men van een 

hoeveelheidgebaseerde aanpak. Dit is in tegenstelling tot een prijsgebaseerde aanpak waarbij de prijs 

wordt opgelegd. De elektriciteitsleveranciers hebben dan 3 verschillende opties: 

 Zelf groene stroom aanmaken  

 Groene stroom aankopen van een gespecialiseerde groene stroomproducent 

 Groenestroomcertificaten kopen op de GSC-markt 

 

De GSC’en worden door de producenten van groene stroom te koop aangeboden op de GSC-

markt. De groene stroomproducenten kunnen dus op twee manieren winst maken: door 

GSC’en te verkopen op de GSC-markt én door hun groene stroom te verkopen op de 

traditionele elektriciteitsmarkt. Op deze manier ontstaan er twee markten: een markt voor de 

elektriciteit en een markt voor de ‘hernieuwbaarheid’ van elektriciteit. 

Aangezien verschillende producenten, verschillende barrières hebben om over te gaan op de 

productie van groene energie, zullen de marginale kosten om over te schakelen op groene 

stroomproductie verschillen van producent tot producent. Dankzij het GSC-systeem worden 

de marginale productiekosten verdeeld onder de verschillende producenten. Gespecialiseerde 
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bedrijven, met lagere marginale kosten, worden zo aangemoedigd om de markt binnen te 

treden. (Menanteau et al., 2003). De werking van het GSC- systeem wordt weergegeven in 

Figuur 3-1.  

 
 
Figuur 3-1: Principe van het GSC- systeem (Menanteau et al., 2003) 
 

Twee stroomleveranciers A en B worden verplicht om een hoeveelheid groene stroom te 

produceren (q). Leverancier A heeft een hogere marginale kostencurve voor groene 

stroomproductie dan leverancier B. Dankzij de handel in GSC’en hoeft leverancier A slechts 

een hoeveelheid qA te produceren. Het tekort aan groene stroom kan aangevuld worden met 

GSC’en die leverancier A koopt aan de marktprijs (p) tot de quota (q) gehaald worden. 

Leverancier B zal op zijn beurt een hoeveelheid qB produceren en zijn surplus aan 

groenestroomcertificaten verhandelen op de markt aan de marktprijs (p). Uiteindelijk zal de 

opgelegde hoeveelheid groene stroom (qA + qb  = 2 x q) verkrijgbaar zijn op de markt. De 

productie van de opgelegde hoeveelheid groene stroom zal  gebeuren aan de laagst mogelijke 

prijs. Het GSC-systeem streeft dus naar een zo efficiënt  mogelijke groene stroomproductie 

Feed-In Tariffs  

In het FIT-systeem wordt niet de hoeveelheid groene stroom vastgelegd, maar wel de prijs van 

de groene stroom, het is dus een prijsgebaseerde aanpak (Figuur 3-2).  

Doorgaans wordt de prijs voor een aantal jaar vastgelegd. De producenten worden zo 

aangespoord om zoveel mogelijk hernieuwbare energie te produceren, tot de marginale 

productiekost gelijk wordt aan de FIT (Pin). De hoeveelheid elektriciteit die dan geproduceerd 

wordt (Qout) is dus afhankelijk van de productiekosten en de FIT.  
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Figuur 3-2: Principe van het FIT-systeem (Menanteau et al., 2003) 
 

Dit systeem zorgt ervoor dat de leveranciers met lage MK-curves, hoge winsten kunnen 

maken. Het bepalen van de FIT moet dan ook zeer zorgvuldig gebeuren om misbruik of 

verspilling van belastingsgeld te voorkomen. Dit kan voorkomen worden door het 

basissysteem aan te passen en verschillende FIT’s vastleggen voor verschillende technologieën 

(bijvoorbeeld hogere FIT’s voor PV-elektriciteit). 

Aanbestedingen 

Voor aanbestedingen leggen de bevoegde instanties een verplichte hoeveelheid groene stroom 

vast (hoeveelheidgebaseerde aanpak) en mogen verschillende producenten bieden om deze 

hoeveelheid te produceren aan een zo laag mogelijke prijs. Verschillende voorstellen worden 

verzameld en gerangschikt op basis van de prijs per kWh, tot de gewenste hoeveelheid 

bekomen is. De prijs die betaald wordt, is afhankelijk van de kostprijzen van de aanvaarde 

projecten. De hoeveelheid stroom is op voorhand gekend.  

Het systeem van aanbestedingen komt verder niet meer aan bod aangezien deze in onbruik 

geraakt is in Europa (The support of electricity from renewable energy sources, Europese 

Commissie, 2008). Het systeem van aanbestedingen werd vooral gebruikt in de vorige eeuw, 

meestal voor grote projecten (Menanteau et al., 2003). Recent is het nog gebruikt voor de 

aanbesteding van een windmolenpark in Denemarken, maar het is niet van toepassing op de 

particuliere PV-markt.  

Vergelijking en bespreking 

De verschillen tussen de prijsgebaseerde aanpak en de hoeveelheidgebaseerde aanpak zijn klein 

als er geen informatieasymmetrieën zijn. In werkelijkheid echter zijn de marginale kosten en de 



Ruben Laleman Beleid 

 36   

impact van technologische veranderingen niet gekend en zal er dus wel een verschil zijn tussen 

FIT’s en GSC’en. De theoretische verschillen worden samengevat in Tabel 3-1.  

Tabel 3-1: Theoretische verschillen tussen FIT en GSC (Menanteau, 2003) 
 
Element FIT GSC 

Prijs van 1 kWh groene 
stroom 

Ligt vast Is afhankelijk van opgelegde 
hoeveelheid en marginale kosten 

Hoeveelheid groene 
stroom 

Is afhankelijk van marginale 
kosten en prijs 

Ligt vast 

Overheid controleert Kostprijs van 1 kWh groene 
stroom 

Het aandeel van groene stroom  

Totale capaciteit  Afhankelijk van marginale 
kosten van de producenten 

Wordt door overheid opgelegd 

Innovatie Gemiddeld, als de bedrijven 
genoeg winsten kunnen 
maken, kunnen deze 
geïnvesteerd worden 

Laag, door de grote concurrentie 
zijn de winsten beperkt en dus 
ook het budget voor R&D 

Onzekerheid van 
kostprijs 

Laag, aangezien de totale 
toekomstige 
productiehoeveelheid 
ongekend is 

Gemiddeld, als de overheid een 
quotum en een minimumprijs 
vastlegt, is de maximale kostprijs 
gekend 

Kostenreductie Weinig stimulatie 
 

Veel stimulatie 

 

De concurrentie tussen verschillende technologieën en producenten verloopt in theorie het 

best bij het GSC-systeem. De hoeveelheid groene stroom is, als het goed wordt toegepast, op 

voorhand gekend. In de praktijk kunnen beide systemen zodanig aangepast worden dat de 

nadelen geminimaliseerd worden en de voordelen gemaximaliseerd.  

3.1.3. Prestatie in de praktijk 

Om een inzicht te krijgen in de werking van de FIT- en GSC-systemen heeft de Europese 

commissie een studie gepubliceerd die de efficiëntie en de effectiviteit van de steunmaatregelen 

nagaat in de verschillende lidstaten (The support of electricity from renewable energy sources, 

Europese Commissie, 2008).  

Van de 25 lidstaten hebben er 7 een GSC-systeem ingevoerd en 18 een FIT-systeem. Ondanks 

de verschillen tussen de lidstaten onderling, kon in het algemeen besloten worden dat een FIT-
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systeem betere resultaten oplevert. België scoort in minder goed in dit rapport. Alleen 

hernieuwbare energie uit biomassa wordt in België voldoende gepromoot (Figuur 3-3). Er 

dient wel opgemerkt dat de gegevens afkomstig zijn uit 2005, sindsdien is de markt voor 

groene stroom aanzienlijk veranderd. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze 

conclusies nog steeds van toepassing zijn. 

 
 
Figuur 3-3: Vergelijking van de effectiviteit van GSC- en FIT-systemen voor  de promotie van 
biomassa verbranding in verschillende lidstaten in de EU in functie van de verwachte winst per kWh 
(The support of electricity from renewable energy sources, Europese Commissie, 2008) 
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3.2. Beleid in België 

3.2.1. Inleiding 

In België werd het systeem van groenestroomcertificaten ingevoerd. Het systeem is echter niet 

gelijk voor het hele land, de bevoegdheden liggen bij de gewesten (zie Figuur 3-3). De 

bevoegdheden rond energie van de verschillende niveaus worden samengevat in Tabel 3-2. 

Tabel 3-2: Bevoegdhedenverdeling in België (Verbruggen, 2004)  
 

Federaal Niveau 
 

Regionaal Niveau (gewesten) 

Nationaal programma voor 
elektriciteit- en gasvoorziening 
 

Promotie van groene stroom en 
rationeel energieverbruik 

Elektriciteitsproductie 
 

Gasdistributie 

Distributie op hoogspanningsnet 
 

Lokale distributie (laagspanning) 

Tarifering 
 

Warmtekrachtkoppeling 

Kernenergie 
 

 

 

De drie gewesten (Vlaams, Waals en Brussels) hebben elk een ander systeem ingevoerd. Hierbij 

komt dat de territoriale wateren onder de bevoegdheden van het Federale niveau vallen. 

Groene stroom die op dit grondgebied geproduceerd wordt (met offshore windturbines) valt 

dus onder Federale bevoegdheid en heeft een eigen systeem van groenestroomcertificaten. In 

totaal zijn dus 4 verschillende GSC-systemen in gebruik in België (Verhaegen, Meeus & 

Belmans, 2009). In de volgende bespreking zal vooral de nadruk gelegd worden op het Vlaams 

beleid, en in het bijzonder dat voor zonnepanelen.  

3.2.2. Werking van het GSC-systeem in Vlaanderen  

In Vlaanderen krijgt een producent per GWh groene stroom, 1 groenestroomcertificaat. Dit is 

het enige bewijs van de productie van de groene stroom. Een certificaat is 5 jaar geldig en kan 

bijgevolg opgespaard worden. Ze worden uitgereikt door de VREG (Vlaamse Regulerings-

instantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) en betaald door de netbeheerder (bv. eandis) of 

verkocht op de daartoe bestemde GSC-markt. 
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Een groenestroomcertificaat krijgt bij uitreiking een markering waarvoor het bruikbaar is. Het 

kan enerzijds gebruikt worden als garantie van oorsprong (GVO) als het op het net 

geïnjecteerd wordt. Anderzijds kan het gebruikt worden om te voldoen aan het GSC-quotum 

(of certificaat verplichting). Afhankelijk van de installatie en het soort hernieuwbare 

energiebron kan een groenestroomcertificaat voor beide doelen worden gebruikt, voor één van 

beide of voor geen enkele. 

Elektriciteit mag (sinds januari 2006) in Vlaanderen niet worden verkocht als zijnde elektriciteit 

uit hernieuwbare energiebronnen zonder dat er een ‘garantie van oorsprong’ aan wordt 

verbonden. Het al dan niet aanwezig zijn van een GVO heeft echter weinig invloed op de 

werking van het GSC-systeem.  

Het GSC-systeem kan in 8 stappen samengevat worden(5):   

1. De netbeheerders en producenten rapporteren maandelijks alle gegevens, die nodig 

zijn om de netto productie en injectie van elektriciteit uit hernieuwbare energie-

bronnen te bepalen. 

 

2. Op basis van deze meetgegevens kent de VREG certificaten toe aan de producenten 

van groene stroom.  

 

3. De producenten van groene stroom hebben de mogelijkheid om hun groenestroom-

certificaten tegen een wettelijk vastgelegde minimumprijs te verkopen aan hun 

distributie- of transmissienetbeheerder. 

 

4. Anderzijds kunnen de producenten van groene stroom de hen toegekende certificaten 

ook verkopen op de vrije markt aan traders of leveranciers, tegen een te 

onderhandelen prijs. Ook de netbeheerders kunnen de certificaten die zij hebben 

gekocht opnieuw te koop aanbieden. 

 

5. Alle leveranciers die zich ertoe verbinden groene stroom te leveren aan eindafnemers, 

moeten maandelijks een aantal groenestroomcertificaten bij de VREG indienen voor 

gebruik als garantie van oorsprong. Dit aantal wordt bepaald door de hoeveelheid 

                                                      

5 http://www.vreg.be/nl/06_sector/04_groenestroomproducenten/01_systeem.asp  
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groene stroom die zij maandelijks leveren. De VREG geeft deze certificaten daarna 

terug. Deze kunnen verder nog gebruikt worden voor de certificatenverplichting. 

 

6. Groenestroomcertificaten die al als garantie van oorsprong zijn verbruikt, kunnen nog 

verder verhandeld worden op de vrije markt. 

 

7. Alle leveranciers hebben de verplichting om jaarlijks een aantal groenestroom-

certificaten bij de VREG in te dienen voor de certificatenverplichting, op straffe van 

een boete per ontbrekend certificaat. Dit aantal wordt bepaald als een percentage (het 

quotum) van de totale hoeveelheid stroom die zij in een jaar geleverd hebben. De 

VREG haalt het groenestroomcertificaat daarna uit de handel. 

 

8. Los van de certificatenhandel, kan de producent zijn geproduceerde elektriciteit 

verkopen aan een trader of aan een leverancier die deze elektriciteit levert aan 

eindafnemers. 

 

De overheid kan de groene stroomproductie beïnvloeden door de hoogte van de boete, de 

minimumprijs en de quota aan te passen. Een foute keuze van deze parameters kan 

verschillende gevolgen met zich meebrengen (Tabel 3-3). 

Tabel 3-3: Invloed van verschillende parameters op de efficiëntie van een GSC-systeem 
 
Paramater Probleem Invloed 

 
Boete Te hoog Is geen probleem als er genoeg GSC’en voor handen zijn, als er te 

weinig GSC’en zijn zal de elektriciteitfactuur stijgen 
 Te laag Alle leveranciers zullen de boete betalen, en geen moeite doen om 

hernieuwbare energie te produceren 
 

Minimumprijs Te hoog De groenestroomcertificaten zullen niet verhandeld worden op de 
markt, maar worden opgekocht door de netwerkbeheerders 

 Te laag Investeerders zullen afhaken omdat de opbrengsten van de 
hernieuwbare elektriciteitscentrales niet voorspelbaar zijn 
 

Quota Te hoog Het is onmogelijk voor de leveranciers om de quota te halen, ze 
worden verplicht een boete te betalen en de elektriciteitsprijs stijgt 

 Te laag De doelstelling zijn zeer gemakkelijk haalbaar, de productie van 
groene stroom komt te traag op gang 
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3.2.3. De minimumprijzen en de boete 

De minimumprijzen zijn afhankelijk van de technologie waarmee de elektriciteit geproduceerd 

werd (Tabel 3-4). Recent werd beslist om de minimumprijzen aan te passen in 2010, vooral 

voor zonnepanelen is de wijziging ingrijpend (Crevits & Peeters, 6 maart 2008). De boete die 

een leverancier moet betalen indien hij te weinig produceert is 125 € per GSC.  

Tabel 3-4: Minimumprijzen per certificaat voor 2009 en 2010 (http://www.vreg.be/nl/06_sector/04_ 
groenestroomproducenten/04_handelenprijs/04_handelenprijs/01_netbeheerders.asp;  
Crevits & Peeters, 6 maart 2008) 
 

Technologie Minimumprijs (€/MWh) 
 2009 2010 

Zonne-energie 450 350 
Waterkracht, getijden- en golfslagenergie 95 90 
Onshore windenergie 80 90 
Organisch-biologische stoffen, al dan niet met co-verbranding 80 80 
Vergisting van organisch-biologische stoffen in stortplaatsen 80 60 
Organisch-biologisch deel van afvalstoffen 80 60 
 

3.2.4. Evolutie van de quota en de GSC’en 

Elk jaar worden op 31 maart de nieuwe quota officieel vastgelegd. Het GSC-quotum stijgt elk 

jaar en bedraagt 4,9% voor 2009 en 5,25% voor 2010 (Figuur 3-4). 
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Figuur 3-4: Quota in Vlaanderen voor groene stroomproductie tot 2021 
(Crevits & Peeters, 6 maart 2008) 
 

Dit jaar moeten 2.077.894 GSC’en ingeleverd worden. Op 6 maart 2009 waren er in de 

databank van de VREG 2.238.905 groenestroomcertificaten geregistreerd, die bruikbaar zijn 
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voor de certificatenverplichting. Dit komt neer op een totale productie van 2.238.905 GWh 

groene stroom. Elk jaar stijgt het aantal toegekende GSC’en (Figuur 3-5).  

Biomassa is de belangrijkste bron van groene stoom, gevolgd door biogas. Het aandeel van 

zonne-energie is de voorbije jaren wel toegenomen maar nog altijd zeer klein. Merk op dat er 

een duidelijke piek is rond het einde en het begin van elk jaar, als de deadline van 31 maart in 

zicht komt.  

 
 
Figuur 3-5: Aantal toegekende GCS'en per maand, per technologie 
(http://www.vreg.be/vreg/documenten/Statistieken/67007.pdf) 
 

3.2.5. Evolutie van de prijzen van groenestroomcertificaten 

Uit Figuur 3-6 blijkt duidelijk dat de hoogte van de boete (125 €) en de minimumprijs (80 €) 

een grote invloed hebben op de prijs van de verhandelde GSC’en. De prijs van een GSC ligt de 

laatste 5 jaar tussen de 100 en 120 euro. Dit leunt dicht aan bij het boetetarief. Deze hoge 

prijzen zijn te verklaren doordat er elk jaar te weinig GSC’en ingeleverd worden. Er is nochtans 

geen tekort aan GSC’en, de laatste jaren was er zelfs een overschot (30% in 2008). Echter, 

aangezien de certificaten 5 jaar geldig blijven wordt een deel ervan niet ingeleverd, maar 

opgespaard. Een aanzienlijke prijsdaling valt pas te verwachten na een opeenvolging van 

structurele tekorten gedurende enkele jaren (Crevits, Mededeling aan de leden van de Vlaamse 

Regering, 2008). 



Ruben Laleman Beleid 

 43   

 
 
Figuur 3-6: Evolutie van de prijs van een GSC sinds 2006 
(http://www.vreg.be/vreg/documenten/Statistieken/54946.pdf) 
 

3.2.6. Beleid omtrent PV-systemen 

Er is een grote kloof tussen de minimumprijs voor zonne-energie en de minimumprijs voor de 

andere vormen van hernieuwbare energie (zie Tabel 3-4). Dit heeft tot gevolg dat de GSC’en 

voor zonne-energie nooit verkocht worden op de GSC-markt. De netwerkbeheerders moeten 

alle GSC’en opkopen aan de minimumprijs. Het systeem krijgt zo meer de eigenschappen van 

een Feed-In Tariff, aangezien de prijs vaststaat (450 € in 2009) en niet bepaald wordt door een 

marktmechanisme (Verhaegen et al., 2009). Volgens Menanteau et al. (2003) heeft het FIT-

systeem tot gevolg dat er minder geïnvesteerd wordt in kostenbesparingen. Doordat de prijzen 

vastliggen is er weinig concurrentie. Het risico bestaat dat dit voor PV-systemen eveneens het 

geval zal zijn.  

De minimumprijs van 450 € per groenestroomcertificaat voor PV-systemen is in januari 2006 

ingevoerd. Sindsdien is de prijs voor een installatie sterk afgenomen (3,5 €/Wp in februari 

2009, zie Figuur 2-11). Het is dan ook niet te verwonderen dat zonnepanelen een zeer 

populaire investering zijn met een gemiddeld financieel rendement van ongeveer 8% (Zonnig 

Vlaanderen weldra in de kou, De Standaard, 20 februari 2009). Het aantal uitgereikte GSC’en 

voor zonnepanelen is in de voorbije jaren sterk toegenomen (Figuur 3-7). Sinds de invoering 

van de minimumprijs van 450 € is het aantal GSC’en toegenomen van 1.356 naar 33.424 stuks. 
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Figuur 3-7: Aantal uitgereikte GSC'en voor zonnepanelen sinds 2002 
(http://www.vreg.be/vreg/documenten/Statistieken/567007.pdf) 
 

De totale kostprijs voor de 31.886 GSC’en die er sinds 2006 zijn bijgekomen, zal gedurende de 

20 jaar dat ze uitbetaald worden oplopen tot ongeveer (31.886 x 20 x 450) 287 miljoen euro. 

Aangezien verwacht wordt dat het aantal PV-systemen in 2009 nog meer zal toenemen zal de 

werkelijke kost nog veel hoger liggen. ODE-Vlaanderen heeft al laten weten dat de 

orderboekjes van de leveranciers vol zitten tot augustus (Minder steun voor goedkopere 

zonne-elektriciteit, De Standaard, 7 februari 2009). Eandis(6) maakt zich zorgen over de hoge 

kosten van de subsidies van PV-systemen. Volgens hen zal de prijs voor elektriciteit hierdoor 

stijgen met 1,5% in de komende jaren (Subsidiëring groene stroom ontspoort, De Standaard, 

19 februari 2009). 

 De Vlaamse minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits, 

heeft deze signalen opgevangen en een nieuwe regelgeving opgesteld. De Vlaamse overheid 

heeft bijgevolg recent beslist om de minimumprijs van de GSC’en voor zonnepanelen elk jaar 

te doen afnemen, van 350 € in 2010 tot 10 € in 2020 (Figuur 3-8). De minimumsteun blijft 

geldig gedurende 20 jaar voor PV-systemen die geplaatst worden voor 2012. Vanaf 2013 

blijven ze nog 15 jaar geldig (Crevits & Peeters, 6 maart 2008).  

De federatie van bedrijven die zonnepanelen leveren (BellPV) vindt dit een billijke beslissing 

en gaat ervan uit dat de daling van subsidies zal gecompenseerd worden door een daling van de 

installatiekosten (Minder steun voor goedkopere zonne-elektriciteit, De Standaard, 7 februari 

2009).  

                                                      

6 Eandis is de belangrijkste netbeheerder in Vlaanderen, 80% van het Vlaamse net wordt door hun beheerd 
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Figuur 3-8: Evolutie van de minimumprijs van een GSC voor PV-systemen in Vlaanderen tot 2020 
(Crevits & Peeters, 6 maart 2008) 
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3.3. Conclusie 

 

Verschillende systemen om hernieuwbare energie te promoten zijn momenteel in Europa in 

gebruik. De meest voorkomende zijn feed-in tariffs (FIT, 18 lidstaten) en groenestroom-

certificaten (GSC, 7 lidstaten). In theorie zorgt het GSC-systeem voor het meest concurrentie 

en de hoogste efficiëntie, in de praktijk echter blijkt het FIT-systeem de beste resultaten op te 

leveren. Een goed FIT-systeem is dus een effectief en efficiënt middel om groene energie te 

promoten. Naast fiscale steun is het ook essentieel dat de wetgeving rond hernieuwbare energie 

transparant en gunstig is. Met geld alleen zullen de investeerders niet overtuigd worden, 

zekerheid en stabiliteit zijn minstens even belangrijk. 

In België werd het GSC-systeem ingevoerd, de bevoegdheden hiervoor liggen bij de gewesten. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat 4 verschillende GSC-systemen ontwikkeld werden, die niet goed 

op elkaar afgestemd zijn. In Vlaanderen werd het GSC-systeem ingevoerd in 2002 en sindsdien 

is het aantal uitgereikte GSC’n sterk toegenomen. De opgelegde quota worden elk jaar gehaald.  

Het beleid omtrent PV-systemen is bijzonder omdat de minimumprijs zeer hoog ligt (450 €). 

Dit zorgt ervoor dat de certificaten opgekocht worden door de netwerkbeheerders (niet op de 

GSC-markt). Deze hoge minimumprijs heeft gezorgd voor een exponentiële toename van het 

aantal installaties en de hiermee gepaarde kostprijs. De Vlaamse regering heeft hierop 

gereageerd door bekend te maken dat de minimumprijs in de toekomst zal dalen. In 2010 zal 

deze nog 350 € bedragen, en ze zal elk jaar dalen tot 10 € in 2020. 
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4. LCA VAN PV-SYSTEMEN 
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4.1. LCA en Ecoinvent 

4.1.1. Principe van een Levenscyclus Analyse 

Met een levenscyclus analyse (LCA) wordt de milieu-impact van een bepaald product, een 

dienst of een proces onderzocht gedurende de volledige levensduur. Vanaf productie, over 

gebruik tot afbraak en eventueel recyclage (‘cradle to grave’ concept). Alle gebruikte materialen 

worden hierbij in rekening gebracht (Pehnt, 2006). Naast de gebruikte grondstoffen worden 

ook de emissies van verschillende potentieel schadelijke elementen gekwantificeerd. Een LCA 

uitvoeren is niet eenvoudig en verschillende methodes werden ontwikkeld en geoptimaliseerd. 

Sinds enkele jaren is er bij de Internationale Organisatie voor Standaardisering (ISO) een 

standaardprocedure verkrijgbaar met richtlijnen voor een goede LCA. De meest recente zijn 

ISO 14044:2006 en ISO 14040:2006, ze zijn tevens de basis voor de ecoinvent v2.0 database. 

Het is deze database die verder zal gebruikt worden om de milieu-impact van PV-systemen in 

te schatten. De verschillende fases van een LCA en enkele toepassingen ervan worden 

schematisch voorgesteld in Figuur 4-1.  

 
 

Figuur 4-1: De verschillende fases van een LCA (ISO 14040, 2006) 
 

Volgens Góralczyk (2003) kan een LCA studie gebruikt worden voor verschillende doeleinden: 

 Ontwikkeling van een business strategie en ondersteuning van aankoop beslissingen 

 Product- en procesontwerp 

 Product- en procesverbetering 

 Eco labeling criteria opstellen 

 Communicatie over milieuaspecten van producten 

 Vergelijken van verschillende producten en diensten  

 Identificatie van de meest milieuvervuilende stappen in een productieproces 
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Om een LCA uit te voeren kan beroep gedaan worden op verschillende databanken, 

programma’s en softwarepakketten. De ecoinvent database is een zeer uitgebreide en 

betrouwbare database, en uitermate geschikt voor de analyse van zonnepanelen. De werking en 

principes van ecoinvent worden hieronder toegelicht. Voor een gedetailleerde beschrijving 

wordt verwezen naar de eco-invent rapporten 1, 2 en 3 (Frischknecht et al., 2007) die online 

beschikbaar zijn(7). 

4.1.2. Ecoinvent 

Geschiedenis 

Tot in de jaren '90 waren verschillende publieke LCA databanken beschikbaar in Zwitserland. 

Deze databanken waren door verschillende organisaties en instituten samengesteld. Het gevolg 

was dat de resultaten van de LCA afhankelijk waren van de database die gebruikt werd. 

Bovendien werd het alsmaar moeilijker voor 1 instituut om het ingewikkelde en tijdrovende 

inventarisatieproces uit te voeren. Ondertussen kwam LCA meer en meer in de belangstelling 

en steeg de vraag naar een consistente, transparante, betrouwbare en kwaliteitsvolle database 

(ecoinvent rapport n°1). 

In deze omstandigheden werd, onder leiding van het PSI (Paul Scherrer Instituut), het Zwitsers 

Centrum voor Levenscyclus Inventarisatie opgericht (Swiss Centre for Life Cycle Inventories), 

of het “Ecoinvent centre”. De voornaamste leden zijn het Zwitsers Federaal Instituut voor 

Technologie (ETHZ, Zurich en ETHL, Lausanne), het Paul Scherrer Instituut, de Zwitserse 

Federale Laboratoria voor Materiaaltesten en Onderzoek (Empa), en de LCA-groep van het 

Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station (ART). De belangrijkste verwezenlijking van 

deze organisatie is de ecoinvent databank. De eerste versie, ecoinvent v1.01, werd in 2003 

gepubliceerd. Het grote succes van deze database heeft geleid tot verdere ontwikkelingen en 

optimalisaties van de database (ecoinvent rapport n°1). In deze masterproef wordt de meest 

recente versie (v2.0; 2007) gebruikt.  

Doelstellingen en werkingsgebied 

Ecoinvent heeft als doelstelling het combineren en uitbreiden van verschillende Levens Cyclus 

Inventarissen (LCI’s) tot een betrouwbare en verenigde databank van hoge kwaliteit. De 

database moet ook toegankelijk zijn en gebruiksvriendelijk. Verschillende aspecten komen aan 

                                                      

7 http://www.ecoinvent.org/publications/ecoinvent-reports/ 
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bod: energie, transport, bouwmaterialen, hout, hernieuwbare vezels, metalen, chemicaliën, 

elektronica, mechanica, papier en pulp, plastic, afval verwerking en landbouwproducten. Deze 

verschillende deelaspecten worden verdeeld naargelang de expertise van de partners. Een 

overzicht van de verschillende aspecten en de auteurs wordt gegeven in Appendix B 

4.1.3. Grondstoffen en Emissies 

Met ecoinvent kunnen elementaire stromen (“elementary flows”) gelokaliseerd en 

gekwantificeerd worden. Dit zijn stromen van polluenten en grondstoffen tussen de techno-

sfeer en de natuur. Deze kunnen ingedeeld worden in 2 groepen.  

De eerste groep stromingen zijn de extracties van grondstoffen uit het milieu (zoals fossiele 

brandstoffen en metalen) voor de aanmaak van producten of diensten. Deze worden in de 

ecoinvent database teruggevonden onder “resource” of grondstoffen  

De tweede groep van stromingen zijn de emissies. Tijdens de aanmaak en het gebruik van 

producten worden namelijk niet alleen grondstoffen verbruikt, er komen ook weer elementen 

terug vrij in het milieu. In de ecoinvent databank worden emissies opgedeeld in 3 verschillende 

groepen: lucht, bodem en water. .Elk type emissie heeft namelijk specifieke eigenschappen. 

Een emissie in de lucht heeft bijvoorbeeld een globaal karakter, aangezien luchtpartikels zich 

snel over grote afstanden kunnen verplaatsen. Grondvervuiling heeft dan weer een zeer lokaal 

karakter. Elke elementaire stroom heeft een unieke naam (zoals bijvoorbeeld CO2, fossiel)  en 

behoort tot een van de subcategorieën (bijvoorbeeld luchtemissies).  

Een overzicht van de verschillende categorieën en subcategorieën die in ecoinvent gebruikt 

worden kan teruggevonden worden in Appendix C.  
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4.2. Levenscyclus Impact Inschattingsmethodes 

4.2.1. Inleiding  

In de ecoinvent database zijn in totaal ongeveer 1500 verschillende elementaire stromen 

opgenomen. Het vergelijken van de levenscyclus van 2 verschillende producten (bv. mono c-Si 

en multi c-Si) zou dus neerkomen op het vergelijken van 3000 getallen. Het is duidelijk dat dit 

een zeer tijdrovende en moeilijke opdracht zou zijn. In de praktijk wordt dan ook gebruik 

gemaakt van verschillende impact inschattingsmethodes (“Impact Assessment Methods”).  

In een LCIA (Life Cycle Impact Assessment) wordt aan elke elementaire stroom een factor 

toegekend. Hoe dit werkt kan met volgend (vereenvoudigd) voorbeeld verduidelijkt worden:  

Een impact categorie die deel kan uitmaken van een LCIA is de opwarming van de 

aarde. De bijdrage die een elementaire stroom levert aan de opwarming van de aarde 

kan dan via een factor gekwantificeerd worden. Zo dragen bijvoorbeeld CO2, CH4 en 

CO emissies bij tot de opwarming van de aarde, aan deze stromen zal dus een factor 

toegewezen worden (bijvoorbeeld 5 ‘impactpunten’ per ton). Elementaire stromen die 

helemaal geen bijdrage leveren tot het broeikaseffect zullen niet meegerekend worden 

(factor =0).  

In Tabel 4-1 worden de verschillende types factoren opgesomd en beschreven.  

Tabel 4-1: Types factoren die in LCIA's kunnen voorkomen (ecoinvent rapport n°3) 
 
Factor type  Beschrijving  

Karakteristiek De impact van een enkele stroom wordt vergeleken met een 
‘basis’ stroom 
 

Genormaliseerd Een karakteristieke factor kan ‘genormaliseerd’ worden na 
deling door het totaal van een aantal karakteristieke stromen die 
een bepaalde impact willen kwantificeren  
 

Gewogen  Aan de bekomen waarden (genormaliseerd of karakteristiek) 
kan een gewicht toegekend worden  
 

Schade  De schade die een bepaalde emissie veroorzaakt kan 
beschreven worden dankzij een factor. Dit kan schade zijn aan 
het milieu, maar de ook aan de gezondheid van de mens  
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Het toekennen van deze factoren is niet vanzelfsprekend en er kunnen zich allerlei problemen 

voordoen: 

 De elementaire stromen van de LCIA komen niet overeen met die van de databank 

 Stromen worden door de LCIA methode niet meegerekend 

 Voor factoren in de LCIA methode is geen corresponderende stroom 

 Het modelleren van de LCIA met de databank zorgt voor overlappingen of is niet 

mogelijk 

 

Verschillende impact inschattingsmethodes bestaan, maar slechts enkele worden in deze 

masterproef gebruikt. De keuze werd gemaakt op basis van eerdere publicaties van LCIA’s van 

zonnepanelen (Jungbluth et al., 2008; Gürzenich & Wagner, 2004; Raugei et al., 2007b). De 

verschillende LCIA’s die verder besproken zullen worden zijn:  

 Eco-indicator ‘99  

 Global Warming Potential of GWP 

 Cumulatieve Energievraag of Cumulative Energy Demand (CED) 

 

4.2.2. Eco-indicator ‘99 

Een zeer populaire impact inschattingsmethode is eco-indicator ‘99. Deze werd tien jaar 

geleden ontwikkeld (van ‘97 tot ‘99) door een Nederlands consultancybedrijf (Pré consultants) 

op vraag van de Nederlandse overheid. Eco-indicator werd ontwikkeld met de ‘top down’ 

methode, dit wil zeggen dat men eerst de schadecategorieën definieert en vervolgens nagaat 

welke elementaire stromen hiervoor verantwoordelijk zijn. Op basis van ISO terminologie 

werden 3 verschillende schadecategorieën opgenomen (Figuur 4-2) : 

 Schade aan de menselijke gezondheid (DALY, disability adjusted lifeyears) 

 Schade aan de ecosysteem kwaliteit (% vasculaire plantensoorten . km² .  jaar) 

 Schade aan fossiele en minerale bronnen (MJ surplus energie)  

 

Schade aan de menselijke gezondheid 

Schade aan de menselijke gezondheid wordt doorgaans uitgedrukt in DALY’s. Deze eenheid 

wordt tevens gebruikt door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO). DALY’s worden 
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berekend op basis van het aantal jaren dat iemand leeft met een gezondheidsprobleem 

veroorzaakt door milieuschade (YLD, years lived disabled) en het aantal jaren verloren door 

sterfte (YLL, years of life lost). In eco-indicator wordt deze gezondheidsschade gekoppeld aan 

klimaatverandering, aantasting van de ozonlaag, ioniserende straling, schade aan de luchtwegen 

en kanker. Om deze schade te kwantificeren werd een model gebruikt dat uit 4 verschillende 

stappen bestaat (Figuur 4-2): 

 Stroomanalyse:   link tussen emissie en tijdelijke verandering in concentratie 

 Blootstellinganalyse:  link tussen concentratieverandering en dosis 

 Effectanalyse:  link tussen dosis en een aantal gezondheidseffecten  

 Schadeanalyse:  link tussen gezondheidseffecten en DALY’s  

 

De schade aan fossiele en minerale grondstoffen 

Deze schade wordt uitgedrukt in het surplus energie dat nodig zal zijn om de extractie in de 

toekomst verder te kunnen zetten. De methode werd uitgewerkt door Muller Wenk (1998). 

Een uiteenzetting van de werking en de principes ligt buiten het kader van deze masterproef.  

Schade aan het ecosysteem 

De schade aan de kwaliteit van het ecosysteem wordt uitgedrukt als het percentage aan soorten 

dat verdwijnt ten gevolge van de milieubelasting (‘Potentially Disappeared Fraction’ of PDF) 

De PDF wordt dan vermenigvuldigd met de grootte van het gebied en de periode van 

blootstelling. De ecosysteemkwaliteit wordt bepaald uit 4 categorieën: 

1. Ecotoxiciteit 

2. Verzuring en Eutrofiëring 

3. Landgebruik   

4. Landtransformatie  
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Figuur 4-2: Overzicht van de eco-indicator structuur  
(http://www.pre.nl/eco-indicator99/image/ei99-overviewlarge.gif) 
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Het wegingproces 

Het wegen en vergelijken van de verschillende categorieën en stromen gebeurde door een 

panel. De belangrijkste voorwaarden voor een ideale wegingstap zijn(8): 

 De categorieën die gewogen worden zijn niet te abstract  

 Het aantal categorieën is beperkt (in dit geval = 3) 

 De categorieën bevatten alle relevante milieuaspecten  

 

Omdat de meningen van het panel te verschillend waren, werden 3 verschillende perspectieven 

ontwikkeld: Hierarchist, Egalitarian en Individualist. Het hierarchist perspectief werd 

beschouwd als de standaardvisie die door de meeste experts naar voor werd geschoven. Het is 

dan ook dit perspectief dat in de masterproef zal gebruikt worden. De denkwijze achter de 

perspectieven wordt weergegeven in Tabel 4-2, de samenstelling (bijdrage van de 

subcategorieën) van de perspectieven wordt weergeven in Figuur 4-3. Er dient opgemerkt dat 

de impact van een bepaald element binnen dezelfde categorie (bv. effect van CO2-uitstoot op 

de menselijke gezondheid) berekend werd op basis van een schade/impact model en niet door 

een panel werd gewogen. 

Tabel 4-2: Denkwijze achter de 3 eco-indicator perspectieven  
(http://www.pre.nl/eco-indicator99/perspectives.htm) 
 

Perspectief  Welke tijdsperiode?  Hoe oplossen? Bewijslast  

Hierarchist  Evenwicht tussen korte en 
lange termijn 

Goed beleid kan 
problemen oplossen   
 

Gebaseerd op 
consensus  

Individualist  Korte termijn  Technologie kan 
problemen oplossen  
 

Alleen bewezen 
effecten 

Egalitarian  Zeer lange termijn  Problemen kunnen tot 
een catastrofe leiden  
 

Alle mogelijke 
effecten  

 

                                                      

8 http://www.pre.nl/eco-indicator99/eco-indicator_99.htm#general 
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Figuur 4-3: Samenstelling van de verschillende perspectieven  
(http://www.pre.nl/eco-indicator99/european_lca.htm) 
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De eenheid van eco-indicator ‘99  

Om de eco-indicator zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden de verschillende 

eenheden omgerekend naar punten, waarbij 1 punt min of meer overeenkomt met 1/1000 van 

de impact van een gemiddelde Europeaan (Dreyer et al., 2003). Hoe de eenheden van de 3 

verschillende categorieën omgerekend worden tot de basis eenheid (Pt) en hun aandeel in de 

totale score (Gewicht, %) wordt weergegeven in Tabel 4-3 (ecoinvent rapport n°3).  

Tabel 4-3: Normalisatie en wegingsfactoren volgens de 3 perspectieven (ecoinvent rapport n°3) 
 
 Hierarchist (H,A) Egalitarian (E,E) Individualist (I,I) 
 Normalisatie Gewicht Normalisatie Gewicht Normalisatie Gewicht
Gezondheid 
(DALY)’s 

0,0154 40% 0,0155 30% 
 

0,00825 55% 

Ecosysteem  
(PDF . m² . a) 

5130 40% 5130 50% 4510 25% 

Grondstoffen 
(MJ) 

8410 20% 5940 20% 150 20% 

 

4.2.3. Global Warming Potential 

Om de impact van een product of proces op de opwarming van de aarde te kwantificeren 

werd door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) een specifieke impact 

inschattingsmethode ontwikkeld, namelijk “Global Warming Potential” of GWP. Het 

GWP is dan ook een van de meest gebruikte LCIA methodes. De karakteristieke waarden 

voor verschillende broeikasgassen werden bepaald op basis van de bevindingen van het 

IPCC (IPCC 1997 & 2001). Deze gegevens worden niet alleen gebruikt om het GWP te 

berekenen maar worden in de EI ‘99 methode ook gebruikt om de impact van het 

broeikaseffect op de menselijke gezondheid te bepalen.  

Om het GWP van een product of proces in te schatten moeten alle emissies van de 

verschillende broeikasgassen gekend zijn. De impact van 1 kg broeikasgas wordt vergeleken 

met de impact van 1 kg CO2. Bepaalde gassen (zoals methaan, CH4) hebben een veel grotere 

impact op de opwarming van de aarde dan CO2, en krijgen dus een hoge factor. (Tabel 4-4). 

De impact op de klimaatverandering is niet alleen afhankelijk van het type gas, maar ook van 

de periode waarover men de analyse maakt. Er zijn dan ook 3 verschillende GWP methodes 

ontwikkeld: op 20 jaar, 100 jaar en 500 jaar (GWP 20a, 100a en 500a). In Tabel 4-4 worden de 

impactfactoren van enkele gassen ter illustratie weergegeven. Een volledig lijst kan 

teruggevonden worden in het ecoinvent rapport n°3.  
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Tabel 4-4: Enkele impactfactoren voor de GWP implementatie in ecoinvent (ecoinvent rapport n°3) 
 

Broeikasgas GWP 20a 
(kg CO2-eq) 

GWP 100a 
(kg CO2-eq) 

GWP 550a 
(kg CO2-eq) 

CO2 Koolstofdioxide 1 1 1 
CHCl3 Chloroform 100 30 9 
N2O Distikstofoxide 275 296 156 
CH4 Methaan  62 23 7 

 

4.2.4. Cumulatieve energievraag 

Inleiding 

Een veel gebruikte parameter in het onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen in het 

algemeen en PV-systemen in het bijzonder is de cumulatieve energievraag (Cumulative Energy 

Demand, CED). De CED is het resultaat van een Cumulative Energy Requirement Analysis 

(CERA), welke tot doel heeft om het energieverbruik gedurende de hele levenscyclus te 

onderzoeken. De methode werd ontwikkeld in de jaren ‘70, na de eerste oliecrisis. Volgens het 

ecoinvent rapport n°3 kan de CED voor verschillende doeleinden gebruikt worden: 

 Nagaan waar energiebesparing mogelijk is in bepaalde productiestappen 

 Milieu-impact kwantificeren 

 Als extra controle op fouten in een LCA 

 

Een studie van Huijbregts (2006) heeft aangetoond dat de (fossiele) CED een goede indicator 

is van de milieu-impact. Dit is volgens de auteurs te wijten aan het feit dat het verbranden van 

fossiele brandstoffen de oorzaak is van veel verschillende milieuproblemen (opwarming van de 

aarde, verzuring, eutrofiëring,…). Een CED analyse op zich wordt door verscheidende auteurs 

echter als onvoldoende beschouwd om de milieu-impact van bepaalde producten of processen 

in te schatten, eerder als een goede eerste benadering. Kasser & Poll (1999) hebben al gesteld 

dat CED alleen zinvol is in combinatie met andere methodes. In deze masterproef zal een 

CED analyse aangevuld worden met een EI ‘99 en een CWP analyse, om een goed inzicht te 

krijgen in de milieu-impact van zonnepanelen. 

Implementatie in Ecoinvent 

Het nadeel van de CED is dat geen standaardprocedure voorhanden is zoals bij EI ‘99. Er is 

discussie over de impact van hernieuwbare energie op de CED en hoe de energie van 

waterkracht- en kerncentrales in rekening gebracht moet worden. Om met dit probleem om te 
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gaan werd in de ecoinvent database een opsplitsing gemaakt tussen verschillende energie-

bronnen (Tabel 4-5). Een algemene veronderstelling hierbij is dat elke energiedrager een 

intrinsieke waarde heeft. Deze wordt bepaald op basis van de energie die een bepaalde drager 

aan de natuur onttrekt (MJ-equivalenten, MJ-eq, Tabel 4-6).  

Alle details in verband met de vereenvoudigingen en veronderstellingen voor de CED bepaling 

met ecoinvent kunnen teruggevonden worden in het ecoinvent rapport n°3.  

Tabel 4-5: Implementatie van CED in ecoinvent (ecoinvent rapport n°3) 
 
Energiebron Subcategorie Bevat  

Niet Hernieuwbare 
Energiebronnen 

Fossiele energie Steenkool, bruinkool, ruwe olie, gas, mijngassen, turf

Kernenergie Uranium 

Primair bos Hout en biomassa van primair bos 

Hernieuwbare 
Energiebronnen 

Biomassa Hout, etensresten, biomassa van landbouw 

Wind Windenergie  

Zon Zonne-energie 

Geothermisch Geothermische energie 

Water  Rivier en reservoir waterkracht 

 

Tabel 4-6: Impactfactoren voor de CED implementatie in ecoinvent (ecoinvent rapport n°3) 
 

Eenheid Bron van energie Aantal MJ-eq Categorie 

kg Kool, bruin, in bodem  9,9 Fossiele energie

kg Kool, hard, niet gesp., in bodem 19,1 Fossiele energie

MJ Biomassa, bruto calorische waarde, 1,0 Fossiele energie

Nm³ Mijngassen, proces, koolmijn  39,8 Fossiele energie

Nm³ Aardgas, in bodem 38,3 Fossiele energie

kg Olie, ruw, in bodem 45,8 Fossiele energie

kg Bruinkool, in grond 9,9 Fossiele energie

kg Uranium, in bodem 560000,0 Kernenergie 

MJ Biomassa, primair bos 1,0 Primair bos 

MJ Geothermische energie 1,0 Geothermisch 

MJ Windkracht, kinetische energie 1,0 Wind 

MJ Waterkracht, potentiële waterenergie 1,0 Water 

MJ Zonne-energie 1,0 Zonne-energie 
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Een nadeel van het ontbreken van een algemeen aanvaarde methode om de CED te bepalen is 

dat er  verschillende eenheden gebruikt worden. Alleen in ecoinvent wordt gewerkt met MJ-eq, 

in de meeste publicaties wordt de CED uitgedrukt wordt in MJprim. Hierdoor wordt de 

nadruk gelegd op het feit dat de CED uitgedrukt staat in eenheden primaire energie. Dit om 

het onderscheid te maken met elektrische energie (kWhel of MJel). Het belang hiervan wordt 

verduidelijkt in “4.2.5 Energie terugbetaaltijd en Netto Energie Ratio”. In deze masterproef 

worden de eenheden uit de geciteerde publicaties integraal overgenomen. Normaliter zou er 

geen verschil mogen zijn tussen MJ-eq en MJprim. 

Factoren die CED beïnvloeden 

De CED is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de productieprocessen. De CED van een 

product dat uit een nieuwe fabriek komt, waar veel aandacht is voor waterrecyclage en energie 

recuperatie, zal veel lager liggen dan voor datzelfde product uit een verouderde fabriek. De 

gegevens over de processen en producten die in de ecoinvent database en in deze masterproef 

voorkomen zijn alleen representatief voor Europa.  

Een tweede belangrijke factor die de CED beïnvloedt is de kwaliteit van de elektriciteit op het 

net en de efficiëntie van de elektriciteitslevering. Een land dat gebruik maakt van hernieuwbare 

energiebronnen voor de elektriciteitsproductie zal een lagere CED hebben per kWh (ecoinvent 

rapport n°6). Alle producten die gemaakt worden in deze regio zullen bijgevolg een lagere 

CED hebben. De fossiele CED voor 1 kWh elektriciteit in bijvoorbeeld de Verenigde Staten is 

8,8 MJ-eq, in België is dit 6,3 MJ-eq. Een studie van Gürzenich en Wagner (2004) heeft 

aangetoond dat de CED van een 1560 W multi-c Si PV-systeem dat geproduceerd wordt in 

Oostenrijk 35 GJ bedraagt, terwijl dit in Spanje 45 GJ is. Dit is een verschil van 22% dat alleen 

te wijten is aan de lokale elektriciteitsmix.  

4.2.5. Energie terugbetaaltijd en Netto Energie Ratio 

De energie terugbetaaltijd (Energy Payback Time, EPT) is de tijd die een zonnepaneel nodig 

heeft om evenveel energie te produceren als het gekost heeft om het aan te maken. Eens de 

EPT verlopen is, wordt netto energie geproduceerd. Een energiebron is in principe slechts 

hernieuwbaar als de EPT hoger ligt dan de levensduur van het product. De mate waarin een 

technologie als PV hernieuwbaar is kan dus met de EPT bepaald worden, vandaar dat de EPT 

veel gebruikt wordt om de efficiëntie van een zonnepaneel te kwantificeren (Pacca et al., 2007; 

Alsema, 1998; Gürzenich en Wagner, 2004; Stoppato, 2008).  
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Jammer genoeg wordt de EPT al te vaak vermeld zonder de gebruikte berekeningswijze. Dit 

maakt dat verschillende artikels vaak verschillende waarden of definities van de EPT 

vermelden. Volgens Alsema (1998) wordt de EPT van een PV-systeem als volgt berekend: 

Energy Payback Time: EPT  = Einput/Eoutput  [jaar] 

Met 

Eoutput = Jaarlijkse primaire energiebesparing dankzij de elektriciteitsproductie   [MJprim/jaar] 

Einput = Primaire energie-input gedurende de gehele levenscyclus          [MJprim] 

= Eprod+Etrans+Einst+Euse+Edec 

Met 

Eprod = Primaire energie-input voor de productie  

Etrans = Primaire energie-input voor het transport  

Einst  = Primaire energie-input voor de installatie  

Euse = Primaire energie-input tijdens de werking  

Edec = Primaire energie-input voor de recyclage 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat de Eouput afhankelijk is van verschillende factoren zoals: 

 De efficiënte van het volledige PV-systeem (modules + BOS)   [%] 

 De irradiatie (afhankelijk van de locatie)      [MJzon/m²/jaar] 

 De efficiëntie van de elektriciteitsproductie (conversie coëfficiënt, C)  [MJel/MJprim] 

 

Alsema (1998) wijst er op dat deze gegevens steeds vermeld moeten worden om de EPT 

waarden te kunnen interpreteren. Zo wordt bijvoorbeeld de conversiecoëfficiënt niet altijd 

ingecalculeerd. Deze factor geeft de efficiëntie weer van de (klassieke) elektriciteitsproductie in 

de regio waar het PV-systeem operationeel is. Ze wordt bepaald door na te gaan hoeveel MJ 

primaire energie [MJprim] nodig is voor de productie van 1 MJ elektriciteit [MJel]. Voor een 

gemiddeld Europees land bedraagt de conversie coëfficiënt 0,35 [MJel/MJprim]. Het negeren 

van deze factor heeft een verdrievoudiging van de EPT tot gevolg. Wie deze factor niet 

incalculeert gaat ervan uit dat elektriciteitsproductie 100% efficiënt verloopt, zonder verliezen, 

wat uiteraard niet het geval is. 

Een meer overzichtelijke berekeningswijze voor de EPT werd voorgesteld in een publicatie 

van Pacca et al. (2007). De afleiding begint bij de definitie van de Netto Energie Ratio (NER). 

Deze ratio geeft weer hoeveel energie een PV-systeem netto kan produceren, gedurende zijn 

gehele levensduur. De EPT wordt volgens Pacca et al. (2007) als volgt berekend:  
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NER = LCEout / LCEin 

EPT = L / NER = outin LCELLCE /  

Met  

L  = Levensduur van een zonnepaneel  [jaar] 

LCEin  = Levenscyclus primaire Energie-input  [MJprim] 

LCEout = Levenscyclus primaire Energieoutput  [MJprim] 

 

De levensduur van een PV-systeem wordt geschat op minstens 20 jaar. Recente publicaties 

geven zelfs een levensduur van 30 jaar voor de mono en multi c-Si PV-systemen (Jungbluth et 

al., 2008). De levensduur van dunne film PV-systemen kan moeilijk ingeschat worden 

aangezien deze technologieën zeer recent zijn.  

De LCEout wordt als volgt berekend:  


 lt

t

out

AR
LCE ,))1(1( 

  

Met 

R = Irradiatie per m² en per jaar    [MJzon/m²/jaar] 

A  = Oppervlakte van de module   [m²] 

θ = Conversie efficiëntie van de module   [MJel/MJzon] 

δ = Jaarlijkse daling van de efficiëntie door slijtage [%/jaar] 

t = Periode waarover de analyse van toepassing is  [jaar] 

ηt,l = Conversie efficiëntie van de invertor  [%] 

 

Om praktische redenen werd deze formule vereenvoudigd. In een eerste vereenvoudiging 

wordt de impact van het efficiëntieverval op de JEO verwaarloosd. Deze factor werd namelijk 

in geen enkele andere studie teruggevonden. Het efficiëntieverval wordt volgens Pacca et al. 

(2007) als volgt berekend: 

Efficiëntieverval = (1-(1-δ)t )/ δ 

Gegevens omtrent het verval van de efficiëntie van zonnepanelen zijn schaars. Pacca et al. 

(2007) maakt vermelding van een van 1,1% per jaar. In Figuur 4-4 wordt de daling van de 

efficiëntie van een stadaard PV-systeem met een initiële efficiëntie van 10% weergegeven, 
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rekening houdend met een  van 1,1% per jaar. Het verwaarlozen van het efficiëntieverval 

heeft een minimale invloed als de EPT kleiner is dan 5 jaar. 
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Figuur 4-4: Afname van de efficiëntie van een PV-systeem  
(eigen berekeningen op basis van de formules en gegevens uit Pacca et al., 2007) 
 

In een tweede benadering wordt de conversie efficiëntie van de invertor vervangen door de 

efficiëntie van het gehele systeem, of de prestatie ratio (performance ratio, p). Hierin worden 

ook de verliezen door temperatuursschommelingen, een suboptimale inclinatiehoek, en de 

verliezen op de kabels ingecalculeerd. De ‘performance ratio’ ligt in de praktijk tussen 75% en 

85%. In deze masterproef zal een standaardwaarde van 75% gebruikt worden.  

Na het doorvoeren van deze vereenvoudigingen wordt de jaarlijkse elektriciteitsproductie als 

volgt berekend:  

pARJEO      [MJel/jaar] 

De EPT kan dan berekend worden door de CED [MJprim] te delen door de jaarlijkse 

elektriciteitsproductie (JEO) [MJel/jaar]. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de 

efficiëntie van de elektriciteitsproductie (conversie coëfficiënt, C). Deze werd niet vermeld in 

de publicatie van Pacca et al. (2007) maar heeft wel een grote impact op het resultaat van de 

EPT bepaling. Na het doorvoren van de verschillende vereenvoudigingen en rekening 

houdend met de conversie efficiëntie, worden de EPT en de JEO als volgt bepaald:  

pAR

CCED
JEOCEDEPT







/    [jaar] 
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Met 

CED  = Cumulatieve energievraag    [MJprim] 

R = Jaarlijkse irradiatie per m²   [MJzon/m²/jaar] 

A  = Oppervlakte van de module   [m²] 

θ = Conversie efficiëntie van de module   [MJel/MJzon] 

C = Conversie coëfficiënt     [MJel/MJprim] 

p = Prestatie ratio      [%] 

 

Alternatieve berekeningswijze 

Merk op dat de jaarlijkse energieoutput (JEO) ook berekend kan worden via de output ratio 

(OR) [kWh/kWp/jaar]. Deze parameter bepaalt hoeveel kWh elektriciteit er jaarlijks 

geproduceerd wordt met een PV-systeem van 1 kWp. De berekening is veel eenvoudiger maar 

de gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn (OR en Vermogen), worden slechts in enkele 

publicaties vermeld (Gürzenich & Wagner, 2004; Kannan et al., 2006; Koroneos, Stylos & 

Moussiopoulus, 2006). De JEO wordt als volgt bepaald: 

VermogenORJEO     [kWh/jaar] 

Met 

OR  = Output Ratio      [kWh/kWp/jaar] 

Vermogen  = Bepaald bij STC (25°C; 1000 W/m²; AM 1,5) [kWp] 

 

In de ecoinvent database v 2.0 worden de OR en het vermogen vermeld, bovenstaande 

formule zal dan ook, waar mogelijk, in deze masterproef gebruikt worden om de JEO te 

berekenen. Voor de bepaling van de EPT moet eveneens rekening gehouden worden met de 

conversie efficiëntie (C). 
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4.3. LCA van zonnepanelen in de literatuur 

4.3.1. Inleiding 

Levenscyclus analyses van zonnepanelen zijn reeds lang een populair onderzoeksonderwerp. 

(Hagedorn, 1989; Alsema, 1998; Alsema & Nieuwlaar, 2000; Kato, Murata & Sakuta, 1997; 

Yamada et al., 1995; ecoinvent rapport n° 6). De verschillende studies hebben echter 

uiteenlopende conclusies. Dit is deels het gevolg van de snelle evolutie van de technologie, 

maar ook van de verscheidenheid aan methodes die de onderzoekers gebruiken. Het is pas in 

de laatste jaren (sinds de ISO standaarden, ISO 14040 en ISO 14044) dat er een meer 

eenduidige, universele aanpak is in LCA onderzoek.  

In de studies van de jaren ‘90, toen eco-indicator ’99 en veel andere LCIA’s nog niet 

ontwikkeld waren, werd vooral de nadruk gelegd op de CED en de EPT. Aan emissies werd 

weinig aandacht geschonken (Alsema, 1998; Alsema & Nieuwlaar, 2000; Kato et al., 1997; 

Tahara, Kojima & Inaba, 1997; Yamada et al., 1995). De variatie in de resultaten wijst op een 

gebrek aan eenduidige, universele methodes. De belangrijkste parameters die de resultaten 

beïnvloeden zijn (Alsema, 1998): 

 PV-systeem productietechnologie 

 Type van module omkadering en installatie 

 Grootte en efficiëntie van de module 

 Toepassing van het systeem (aangesloten op het net of autonoom) 

 De irradiatie op de testsite (kWh/m²) en de gemiddelde opbrengst (kWh/kWp) 

 Verschillen in de productieomgeving 

 De eigenschappen van de elektriciteitsmix die gebruikt werd in de productie 

 Keuze van de functionele eenheid (kWh, m² module, m² systeem, 1 module) 

 Behandeling van de verschillende energietypes (kernenergie, gas, steenkool …) 

 De systeemgrenzen  

 De allocatiemethodes 

 

Uit deze lijst blijkt dat het vergelijken van verschillende publicaties niet vanzelfsprekend is. 

Pacca, Sivaraman en Keoleian (2007) hebben 9 jaar na Alsema (1998) een overzicht van de 

meest recente onderzoeksresultaten gepubliceerd. Hieruit bleek dat verschillende studies 

verschillende analysemethodes, databanken, inventarisatiemethodes, systeemgrenzen, locaties 
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en technologieën vermelden. De lijst met parameters die door Alsema (1998) werd voorgesteld 

bleek nog altijd relevant. Jammer genoeg werd in de voorbije jaren hiermee nog te weinig 

rekening gehouden. Er werd vanaf 2000 wel meer aandacht geschonken aan emissies, 

voornamelijk CO2-uitstoot. Andere milieueffecten zoals verzuring en eutrofiëring worden 

minder besproken. 

4.3.2. CED en EPT voor verschillende types PV-systemen 

In dit overzicht worden de resultaten voor de CED en EPT van enkele publicaties gebundeld 

en vergeleken (Alsema, 1998; Alsema & Nieuwlaar, 2000; Alsema & de Wild-Scholten, 2005; 

Gürzenich & Wagner, 2004; Ito et al., 2003; Kannan et al., 2006; Kato et al., 1997; Koroneos, 

et al. 2006; Pacca et al., 2007; Raugei, Bargigli & Ulgiati 2007a; Raugei et al., 2007b; Stoppato, 

2008).  

CED 

De CED op zich zegt weinig, daarom wordt meestal gebruik gemaakt van ratio’s: CED/m², 

CED/module of CED/kWp. Om de resultaten van de verschillende auteurs met elkaar te 

kunnen vergelijken werden ze, waar mogelijk, omgerekend naar CED/kWp en CED/m² 

(Figuur 4-5). Alleen multi c-Si, mono c-Si en a-Si zijn opgenomen in de analyse, omdat 

gegevens over de CED van CIS, CdTe en lint Si schaars zijn.  

Uit Figuur 4-6 blijkt dat de CED/m² het laagst is voor a-Si PV-systemen. Deze ratio houdt 

echter geen rekening met verschillen in conversie efficiëntie [%]. Een a-Si PV-systeem heeft 

dan wel een lage CED/m², de efficiëntie van een a-Si module (6%) is eveneens lager. Multi en 

mono c-Si modules zijn meer dan dubbel zo efficiënt (respectievelijk 15% en 17%, Greenpeace 

& EPIA, 2008). Het vergelijken van PV-systemen op basis van CED/m² kan dus een 

vertekend beeld geven. Het is dan ook aan te raden om CED/kWp te gebruiken. Jammer 

genoeg werd het piekvermogen [kWp] van de bestudeerde a-Si PV-systemen slechts in 1 artikel 

vermeld (Gürzenich & Wagner, 2004).  

Op basis van de CED/kWp analyse blijkt dat a-Si modules minder energie-efficiënt zijn dan 

multi c-Si modules. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat a-Si een 

recent ontwikkelde technologie is. Het is waarschijnlijk dat de CED in de toekomst nog zal 

afnemen.  
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De CED/kWp is het grootst voor de mono c-Si PV-systemen. Het maken van de Si 

monokristallen kost veel energie, wat een hoge CED met zich meebrengt. Dit wordt niet 

gecompenseerd door de hogere conversie efficiëntie (2% meer dan multi c-Si). 
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Figuur 4-5: Vergelijking van CED/kWp en CED/m² volgens verschillende auteurs, bij verschillende 
PV-systemen (eigen berekeningen op basis van gegevens uit de literatuur) 
 

EPT  

Om de resultaten van de verschillende studies te vergelijken werd de EPT bepaald volgens de 

methode die eerder besproken werd (zie 4.2 Levenscyclus Impact Inschattingsmethodes). De 

conversie coëfficiënt (C) werd in alle gevallen gelijk gesteld aan 0,35 [MJel/MJprim]. Eveneens 

werden de gegevens aangepast aan Belgische omstandigheden, dit impliceert een irradiatie van 

1100 [kWh/m²/jaar] voor een optimale installatie (zie Figuur 2-7). De resultaten worden gegeven 

in Figuur 4-6(9). 

Opnieuw blijkt dat mono c-Si PV-systemen het slechtst scoren met een gemiddelde EPT van 

6,6 jaar. De variatie in de resultaten voor mono c-Si is opvallend. De EPT bedraagt volgens 

Raugei et al. (2007b) slechts 4,17 jaar, dit staat in contrast met de 8,6 jaar die door Gurzenich & 

Wagener (2004) en Kannan et al. (2006) bepaald werden. Grote verschillen kunnen te wijten 

                                                      

9 Raugei (2007b) verwijst naar de resultaten uit een presentatie op het AIST symposium, Raugei (2007a) verwijst naar 
het artikel van Raugei, Bargigli & Ulgiati (2007a).  
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zijn aan verschillende allocatiemethodes. De invloed van de allocatiemethode op de EPT 

bepaling werd reeds door verscheidene auteurs besproken (Alsema, 1998; Kato et al., 1997).  

De EPT is gelijkaardig voor a-Si en multi c-Si (ongeveer 4 jaar). Opvallend is de zeer lage EPT 

(1,5 jaar) die teruggevonden werd in een studie van Pacca et al. (2007), hiervoor werd geen 

verklaring gevonden. De lage EPT die door Ito (2003) gevonden werd (3 jaar) is te verklaren 

doordat het hier gaat over een grote installatie, waardoor de bijdrage van de BOS relatief gezien 

verlaagt, en de EPT van het gehele systeem (BOS + module) verkort. 
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Figuur 4-6: Vergelijking van EPT volgens verschillende auteurs, bij verschillende PV-systemen  
(eigen berekeningen op basis van gegevens uit de literatuur) 
 

Bespreking 

Als men de energie-efficiënte van een PV-systeem wil nagaan is het aan te raden om de 

CED/kWp ratio te gebruiken. In de literatuur worden echter verschillende parameters door 

elkaar gebruikt. Het piekvermogen [kWp] van een PV-systeem wordt zelfs in enkele gevallen 

niet vermeld. Dit is nochtans een basisgegeven.  

Het gebruik van de EPT kan een goed alternatief zijn, er zijn wel enkele nadelen aan 

verbonden. De EPT is afhankelijk van verscheidene parameters, deze moeten allen gekend zijn 

om de EPT te kunnen bepalen. In de hoger genoemde studies werd slechts in de helft van de 

gevallen rekening gehouden met een conversie coëfficiënt (C, [MJel/MJprim]). Het belang 

hiervan werd nochtans reeds in 1998 benadrukt door Alsema (1998).  
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In Tabel 4-7 worden de gemiddelde waarden voor de CED/kWp en EPT weergegeven. Multi 

c-Si PV-systemen hebben een lagere EPT dan a-Si en mono c-Si. Er moet wel rekening 

gehouden worden met het feit dat multi c-Si modules reeds enkele jaren op grote schaal 

geproduceerd worden. De technologie voor a-Si modules, is nog in volle ontwikkeling. De 

marge voor verbetering naar de toekomst toe is waarschijnlijk groter.  

Gegevens omtrent de EPT en CED van CdTe, CIS en lint Si PV-systemen zijn schaars. Een 

grondige bespreking is dus niet mogelijk (Tabel 4-8). Zelfs bij publicaties van dezelfde auteur 

(Raugei) zijn de resultaten sterk verschillend. Algemeen kan besloten worden dat de EPT van 

CdTe en lint Si PV-systemen lager ligt dan die van de ‘gevestigde’ technologieën. 

Tabel 4-7: Gemiddelde CED/kWp en EPT  volgens verschillende studies en voor verschillende  
PV-systemen (eigen berekeningen op basis van gegevens uit de literatuur)  
 

  mono c-Si multi c-Si a-Si 
CED/kWp (MJprim/kWp) 5,61 . 104 3,20 . 104 4,51 . 104 
EPT (jaar) 6,61 4,01 3,85 
 
 
Tabel 4-8: Vergelijking van CED/kWp en EPT voor CdTe, CIS en lint Si PV-systemen (herberekend 
naar een irradiatie van 1100 kWh/m²/jaar en een conversie coëfficiënt van 0,35 MJel/MJprim)  
 

  CdTe   CIS lint Si 

  
Raugei 
(2007a) 

Raugei 
(2007b) 

Alsema 
(1998) 

Raugei 
(2007a) 

Raugei 
(2007b)

CED/kWp (MJprim/kWp) 2,19 . 104 / / 3,94 . 104 / 

EPT (jaar) 2,32 1,70 3,72 4,33 2,63 
 

4.3.3. Mogelijkheden voor EPT verlaging 

Alsema en Nieuwlaar (2000) hebben in hun onderzoek de CED en de EPT van mono c-Si en 

a-Si bepaald en de meest kritische punten in het productieproces in kaart gebracht. Deze 

kritische punten werden in detail bestudeerd en suggesties voor verbetering werden gegeven. 

Op basis van de suggesties werd voorspeld hoe de energievraag van de zonnepanelen zou 

kunnen evolueren. Deze voorspellingen werden toegepast op een geïntegreerde dakinstallatie 

en een installatie op de begane grond, in een zonnig gebied (1700 kWh/m²/jaar, Figuur 4-7). 

Er is een belangrijke invloed van het type installatie en het type PV-systeem op de EPT. De 

lagere efficiëntie van a-Si modules (7% in 1999) wordt gecompenseerd door de lagere 

energievraag (1600 MJprim/m² module). De energievraag van een mono c-Si module ligt 3 maal 
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hoger (4600 MJprim/m² module). Opmerkelijk is dat de bijdrage van de ondersteunings-

systemen (BOS) belangrijker is dan de module zelf voor een a-Si grondinstallatie. 

 
 
Figuur 4-7: Evolutie van de EPT en de conversie efficiëntie voor 2 types PV-systemen en 2 types 
installatie (Alsema & Nieuwlaar, 2000) 
 

Alsema en Nieuwlaar (2000) voorzien een mogelijke afname van de EPT dankzij een daling 

van het Si verbruik en een algemene stijging van de productie-efficiëntie. Ook het achterwege 

laten van het Al-kader en een toename van de conversie efficiëntie van de zonnecellen zijn 

belangrijk. Vooral voor a-Si wordt een grote toename van de conversie efficiëntie voorspeld 

(7% in 1999, 15% in 2020).  

In 2008 bedroeg de efficiëntie van mono c-Si en a-Si PV-systemen respectievelijk 14% en 7%. 

Een sterke toename van de efficiëntie, zoals voorspeld door Alsema en Nieuwlaar (2000), heeft 

zich dus nog niet voorgedaan.  

De EPT van beide types zonnepanelen is momenteel, volgens de meeste auteurs (zelfs bij een 

irradiatie van 1700 kWh/m²/jaar) nog altijd langer dan wat Alsema & Nieuwlaar voorspeld 

hebben voor 2010 (Tabel 4-9). De EPT die door Kannan et al. (2006) vermeld wordt (EPT = 

5,6 jaar) is zelfs nog langer dan de EPT die Alsema & Nieuwlaar (2000) bepaald hebben voor 

het jaar 1999 (EPT = 3,1 jaar).  

Tabel 4-9: EPT van mono c-Si bij 1700 kWh/m²/jaar volgens verschillende auteurs  
 

EPT van mono c-Si (jaar)     Laminaat     PV-systeem 
Alsema & Nieuwlaar (2010) 1,3 1,8 
Raugei et al. (2007b) 2,4 2,7 
Kannan et al. (2006) - 5,6 
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4.3.4. Emissies en milieu-impact voor verschillende types PV-systemen 

De emissies die vrijkomen bij de productie en het gebruik van zonnepanelen worden minder 

frequent bestudeerd dan de EPT en de CED. Verschillende auteurs benadrukken echter dat 

een CED en EPT analyse op zich niet voldoende is om conclusies te formuleren omtrent de 

milieu-impact van een bepaald product of proces (ecoinvent rapport n°3).  

Global Warming Potential 

In veel publicaties wordt alleen vermelding gemaakt van de CO2-uitstoot (Pacca et al., 2007; 

Gürzenich & Wagner, 2004). Het is echter aan te raden het GWP te bepalen, om zo alle 

broeikasgassen in rekening te brengen. Enkele auteurs hebben het GWP van verschillende PV-

systemen bepaald per kWh geleverde stroom (Tabel 4-10). De gegevens zijn representatief 

voor Zuid Europa (irradiatie = 1700 kWh/m²/jaar, het GWP van 1 kWh zonne-elektriciteit in 

België zal ongeveer 50% hoger liggen). 

Tabel 4-10: Vergelijking van het GWP van 1 kWh PV-elektriciteit, volgens verschillende auteurs, 
geproduceerd met verschillende types zonnecellen, in Zuid Europa (1700 kWh/m²/jaar) 
 
Global Warming Potential  Laminaat PV-systeem
Type zonnecel Auteurs  CO2-eq CO2-eq 
   (g/kWh) (g/kWh) 
lint Si Raugei et al.  2007b 26 35 
multi c-Si Raugei et al.  2007b 30 37 
 Raugei, Bargigli, Ulgiati 2007a 52 72 
 Alsema & de Wild-Scholten 2005 37 57 
mono c-Si Raugei et al.  2007b 41 48 
CdTe Raugei et al.  2007b 12 15 
 Raugei, Bargigli, Ulgiati 2007a 17 48 
CIS Raugei, Bargigli, Ulgiati 2007a 70 95 
 

De BOS levert een extra bijdrage van ongeveer 4 g CO2-eq/kWh, het Al-kader zorgt 

gemiddeld voor 2 g CO2-eq/kWh extra. Opvallend is dat CIS een zeer hoog GWP heeft (95 g 

CO2-eq/kWh), ondanks een korte EPT (2,8 jaar). Hieruit blijkt dat een LCA die alleen 

rekening houdt met CED en EPT geen compleet beeld geeft van de milieu-impact.  

Opmerkelijk is de grote variatie van het GWP voor CdTe PV-systemen, nochtans zijn de 

gegevens afkomstig van dezelfde auteur. Volgens het artikel van Raugei et al. (2007a) levert de 

BOS een zeer grote bijdrage aan het GWP van een CdTe zonnepaneel. De BOS zorgt volgens 

Raugei et al. (2007a) voor een toename van het GWP met 31g CO2-eq/kWh. Hierdoor is 

CdTe minder competitief ten opzichte van de klassieke Si-gebaseerde systemen. Volgens 
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Raugei et al. (2007b) levert de BOS een bijdrage van slechts 4 g CO2-eq/kWh per kWh. Deze 

waarde is dan weer opmerkelijk laag, zeker voor een module met een conversie efficiëntie van 

9%. Het is namelijk zo dat de bijdrage van de BOS belangrijker wordt naarmate de conversie 

efficiëntie lager ligt.  

Dankzij de keuze van de eenheid (kWh) kan de impact van 1 kWh zonne-elektriciteit 

vergeleken worden met die van 1 kWh “traditionele” elektriciteit (UCPTE mix(10)). De 

productie van 1 kWh PV-elektriciteit (40 g CO2-eq) brengt 10 keer minder BKG’en met zich 

mee dan 1 kWh UCPTE mix (454 g CO2-eq, Raugei et al., 2007a).  

Andere emissies 

Om de milieu-impact van schadelijke emissies in kaart te brengen kunnen meerdere methodes 

gebruikt worden. De verzuring die veroorzaakt wordt door 1 kWh PV-elektriciteit wordt in het 

artikel van Raugei et al. (2007a) vergeleken met 1 kWh elektriciteit in Europa (UCPTE-mix). 

Hieruit blijkt dat elektriciteitsproductie met zonnepanelen gemiddeld 10 keer minder verzuring 

veroorzaakt.  

Met de eco-indicator ‘99 (H,A) methode die Jungbluth et al. (2008) gebruiken, worden de 

resultaten voor verzuring en eutrofiëring opgeteld in 1 factor (Figuur 4-8). Het valt op dat 

CdTe PV-systemen met deze methode het slechtst scoren. De laagste milieu-impact wordt 

bekomen voor CIS PV-systemen, gevolgd door lint Si. 

 
 
Figuur 4-8: Vergelijking van de milieu-impact voor verschillende PV-systemen, geïnstalleerd op een 
schuin dak bij 1117 kWh/m²/jaar, met de EI '99 (H,A) methode (Jungbluth et al., 2008) 
 

                                                      

10 UCPTE: Unie voor Coördinatie van Productie en Transmissie van Elektriciteit 
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Met de eco-indicator methode wordt een zeer compleet beeld gegeven van de milieu-impact 

van zonnepanelen. Zo blijkt dat minerale extractie, verbranding van fossiele brandstoffen en 

het negatief effect op de luchtwegen de belangrijkste gevolgen zijn van elektriciteitsproductie 

met PV-systemen. De bijdrage aan verzuring en eutrofiëring is volgens deze methode minder 

belangrijk.  

Aangezien CED en EPT een maatstaf zijn voor het energieverbruik, en dus het gebruik van 

fossiele brandstoffen, kan een analyse van deze parameters een goede indicatie geven van de 

milieu-impact. De conclusies die getrokken werden uit de CED en EPT analyse zijn echter niet 

dezelfde. 

4.3.5. Conclusie  

In de literatuur werden verschillende methodes teruggevonden om de milieu-impact van een 

PV-systeem in te schatten. Hierdoor is het moeilijk om resultaten met elkaar te vergelijken. De 

opmerkingen van Alsema (1998) rond transparantie en vergelijkbaarheid zijn nog steeds van 

toepassing. 

Uit een grondige literatuurstudie blijkt dat de EPT van een PV-systeem in België waarschijnlijk 

tussen de 3 en de 7 jaar ligt. Voor multi c-Si en a-Si PV-systemen werd een gemiddelde EPT 

berekend van 4 jaar. De langere EPT voor een mono c-Si PV-systeem (± 6,5 jaar) is te wijten 

aan het energie intensieve monokristallijn silicium productieproces.  

De resultaten van de eco-indicator methode geven een goed overzicht van de verschillende 

factoren die milieuschade veroorzaken. Een analyse van de CED, EPT en het GWP geeft wel 

indicatie maar houdt geen rekening met belangrijke elementen zoals gebruikte landoppervlakte 

en schade aan de gezondheid.  
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4.4. Bepaling van de milieu-impact van zonnepanelen in 

België met behulp van ecoinvent  

4.4.1. Inleiding 

In wat volgt zal de milieu-impact van verschillende types PV-systemen in België besproken 

worden aan de hand van berekeningen, met behulp van de data uit de ecoinvent v2.0 database. 

In deze database zijn echter alleen gegevens beschikbaar voor Zwitserland. De gemiddelde 

jaarlijkse irradiatie in Zwitserland ligt hoger dan in België (± 15% meer in Zwitserland). 

Hiermee werd rekening gehouden tijdens de berekeningen opdat de conclusies geldig zouden 

zijn voor PV-systemen in België. 

Na een analyse van de verschillende types PV-systemen wordt de milieu-impact van het meest 

gebruikte PV-systeem (3 kWp dakinstallatie met multi c-Si panelen) vergeleken die van de 

klassieke energiebronnen. Een schematisch overzicht van de inhoud van de LCA-studie en de 

hiervoor gebruikte impact inschattingsmethodes (LCIA’s) wordt gegeven in Tabel 4-11. 

Tabel 4-11: Overzicht van de inhoud van de LCA in de masterproef  
 

 LCIA Onderzoeksonderwerp 
Voor een 3 kWp PV 

systeem 
CED, EPT, GWP,

 EI ‘99 (H,A) 
Installatie type, Type zonnecel  

Voor 1 kWh elektriciteit  GWP, EI ‘99 (H,A) PV-systeem vergelijken met klassieke 
energiebronnen 

 

De EPT werd berekend op basis van het vermogen (3 kWp) en de in ecoinvent  v2.0 gegeven 

CED en OR (zie 4.2.5 Energie terugbetaaltijd en Netto Energie Ratio). 

)6,3/(  JEOCCEDEPT    [jaar] 

VermogenORJEO      [kWh/jaar] 

Met 

CED  : Cumulatieve energievraag    [MJ-eq] 

JEO  : Jaarlijkse energie output    [kWh/jaar]  

C  : Conversie coëfficiënt     [MJel/MJeq] 

OR  : Output Ratio      [kWh/kWp/jaar] 

Vermogen  : Bepaald bij STC (25°C; 1000 W/m²; AM 1,5)  [kWp]  
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Bij de interpretatie van de resultaten moet steeds met volgende aspecten rekeningen gehouden 

worden:  

1 kWh = 3,6 MJeq = 3,6 MJprim 

Alle componenten van de CED (hernieuwbaar en niet hernieuwbaar) worden ingecalculeerd 

Conversie coëfficiënt, C = 0,35 [MJel/MJ-eq]  

 

4.4.2. Zonnepanelen in ecoinvent 

In de ecoinvent database v2.0 zijn de elementaire stromen van 6 verschillende types laminaten 

opgenomen. Er zijn eveneens gegevens beschikbaar voor standaard modules (met kader) en 

geïntegreerde modules, in combinatie met 3 verschillende installatiemethodes. In totaal werden 

de elementaire stromen voor 16 verschillende PV-systemen in kaart gebracht (Tabel 4-12). 

Tabel 4-12: Overzicht van de verschillende types 3 kWp PV-systemen die in ecoinvent opgenomen 
zijn (ecoinvent rapport n°6)  
 

Installatie Cel type/Laminaat type Module/Geïntegreerd 
Schuin Dak mono c-Si 

multi c-Si 
a-Si 
lint Si 
CdTe 
CIS 

module 
 

mono c-Si 
multi c-Si 
a-Si 
lint Si 

geïntegreerd 

Plat dak mono c-Si  
multi c-Si 

module  

Gevel/Façade  mono c-Si  
multi c-Si  

module 

mono c-Si  
multi c-Si 

geïntegreerd 

 

Een 3 kWp installatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Laminaat of Module 

 Draagstructuur  

 Invertor 

 Elektrische installatie  
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Deze vier basiseenheden vormen samen een PV-systeem. De data zijn representatief voor een 

gemiddelde particuliere installatie anno 2005 in Zwitserland. Zowel het materiaalverbruik, de 

emissies als de procesenergie werden ingecalculeerd. Er dient opgemerkt dat de recyclage van 

de systemen niet meegerekend werd. Het recycleren van PV-systemen gebeurt nog niet op 

grote schaal, aangezien de levensduur rond de 25 jaar ligt en massaproductie pas in de laatste 

15 jaar op gang gekomen is.  

De eigenschappen van de verschillende PV-systemen worden gegeven in Tabel 4-13. Hieruit 

blijkt dat de oppervlakte die noodzakelijk is om een installatie van 3 kWp te bekomen 

omgekeerd evenredig is met de conversie efficiëntie. Merk op dat voor a-Si, CIS en CdTe geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen paneel en cel efficiëntie. Dit is omdat deze systemen niet 

samengesteld zijn uit verschillende aaneengeschakelde zonnecellen, maar uit 1 grote zonnecel 

bestaan. De efficiënties die vermeld worden in ecoinvent zijn gelijkaardig aan degene die door 

Greenpeace en EPIA (2008) gepubliceerd werden. Voor CdTe en mono c-Si PV-systemen 

vermelden Greenpeace en EPIA (2008) echter iets hogere waarden (Tabel 4-13).  

Tabel 4-13: Vergelijking van de eigenschappen van PV-systemen in ecoinvent en volgens EPIA 
(ecoinvent rapport n°6, Greenpeace & EPIA, 2008) 
  

Cel Type Cel Eff. 
(Ecoinvent) 

Cel Eff 
(EPIA) 

Paneel Eff. 
(Ecoinvent) 

Actief Opp. 
(Ecoinvent) 

Actief Opp. 
(EPIA) 

 (%) (%) (%) m² m² 
Mono c-Si 15,3 17,0 14,0 19,6 21 
Multi c-Si 14,4 14,5 13,2 20,8 24 
Lint Si 13,1 - 12,0 22,9 - 
a-Si 6,5 6,0 6,5 46,5 45 
CIS 10,7 9,5 10,7 28,1 30 
CdTe 7,6 9,0 7,1 39,2 33 

 

4.4.3. Invloed van het type installatie op de milieu-impact 

Inleiding 

In de ecoinvent database v2.0 zijn gegevens opgenomen voor 3 verschillende installaties: plat 

dak, schuin dak en gevel. Daarnaast wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een 

geïntegreerd PV-systeem en een standaard zonnepaneel. Aangezien in ecoinvent v2.0 alleen de 

gegevens voor mono c-Si en multi c-Si beschikbaar zijn, zullen alleen deze 2 types besproken 

worden. 
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CED 

In Figuur 4-9 wordt de impact van de installatiemethode op de CED weergegeven. Het is 

duidelijk dat multi c-Si PV-systemen over het algemeen een lagere CED hebben. De CED is 

het laagst indien de laminaten geïntegreerd worden in een schuin dak. Het verschil tussen de 

CED voor een PV-systeem op een gevel of schuin dak is minimaal.  
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Figuur 4-9: Impact van het type installatie op de CED van een mono c-Si en een multi c-Si 
PV-systeem van 3 kWp (eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

EPT 

Om de EPT te bepalen werd gebruik gemaakt van de gegevens die vermeld staan in het 

ecoinvent rapport n°6. Een samenvatting hiervan wordt gegeven in Tabel 4-14. De EPT’s 

zullen hoger zijn dan degene die vermeld worden in de publicatie van Jungbluth et al. (2008) 

aangezien de Output Ratio (OR) in België ±15% lager is dan in Zwitserland. 

Tabel 4-14: Irradiatie en OR voor Zwitserland en België (ecoinvent rapport n°6)  
 
Land Type 

installatie 
Irradiatie 
(horizontaal) 

Output Ratio Prestatie 
Ratio 

Gecorrigeerde 
Output Ratio 

  (kWh/m²/jaar) (kWh/kWp/jaar) (%) (kWh/kWp/jaar)
België  Dak  946 788 83 725 
 Gevel 946 539 57 496 
Zwitserland Dak 1117 922 83 848 
 Gevel  1117 620 56 570 
 

De resultaten voor de EPT in België en Zwitserland worden weergegeven in Figuur 4-10. Het 

verschil tussen de EPT van een PV-systeem in België en Zwitserland is niet zo groot (< 1 jaar). 

Een installatie op een plat dak is, ondanks de hogere CED, een betere investering dan een 

gevelinstallatie. Dit is het gevolg van de hogere output ratio voor dakinstallaties. 
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Figuur 4-10: Verschil tussen de EPT voor Zwitserland en België voor verschillende installaties 
(eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

GWP 

Het GWP voor de verschillende PV-systemen wordt weergegeven in Figuur 4-11. De 

installatie van een  geïntegreerd systeem op een schuin dak is de beste optie. Van een groot 

verschil tussen een dakinstallatie en een gevelinstallatie (zoals bij EPT) is hier geen sprake. Dit 

is te verklaren doordat het GWP geen rekening houdt met de output- en prestatieratio. Een 

EPT analyse is dus meer aangewezen indien men een keuze moet maken tussen installaties met 

verschillende output ratio’s. 
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Figuur 4-11: Impact van het type installatie op het GWP van een mono c-Si en een multi c-Si  
PV-systeem van 3 kWp (eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

Eco-indicator ‘99 (H,A) 

In deze analyse komt alleen multi c-Si aan bod, aangezien uit vorige analyses blijkt dat een 

mono c-Si PV-systeem een grotere milieu-impact heeft. De resultaten worden weergegeven in 

Figuur 4-12. De groene kleur staat voor grondstof extractie, oranje en rood voor menselijke 

gezondheid en blauw voor ecosysteemkwaliteit. Net als bij de CED analyse komt een plat dak 
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installatie als de slechtste optie naar voren. De verschillen tussen een gevel- en een schuin 

dakinstallatie zijn verwaarloosbaar.  
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Figuur 4-12: Impact van het type installatie op het EI ’99 score (punten) van een multi c-Si  
PV-systeem van 3 kWp (eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

Het valt op dat de grootste impactfactoren teruggevonden worden voor extractie van fossiele 

brandstoffen en schade aan de luchtwegen. Dit bevestigt de analyse van Huijbregts (2006) die 

stelt dat de milieu-impact van een product of proces grotendeels bepaald wordt door de 

energievraag (CED) en de daarmee gepaard gaande verbranding van fossiele brandstoffen.  

De resultaten van de CED analyse zijn opvallend gelijkaardig aan die van de EI ‘99 analyse 

(Figuur 4-13). Uit Figuur 4-13 blijkt ook dat de ecosysteemkwaliteit een beperkt aandeel heeft 

in de milieu-impact van zonnepanelen (ongeveer 10%). Dit is opvallend aangezien aan 

‘ecosysteemkwaliteit’ een hoge wegingsfactor wordt toegekend (40%, zie Tabel 4-3). 
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Figuur 4-13: Vergelijking van de CED en de EI ‘99 score voor verschillende types installatie van een 
multi c-Si PV-systeem van 3 kWp (eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
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4.4.4. Invloed van het type zonnecel op de milieu-impact 

Inleiding 

Het meest voorkomende PV-systeem is een standaard zonnepaneel, geïnstalleerd op een 

schuin dak. Dit wordt gebruikt als uitgangspunt om de milieu-impact van verschillende types 

zonnecellen met elkaar te vergelijken.  

CED 

In Figuur 4-14 wordt een overzicht gegeven van de CED/m² en de CED/kWp van 

verschillende 3 kWp PV-systemen. Het verschil tussen beide ratio’s is duidelijk. Het gebruik 

van de CED/m² om de milieu-impact van verschillende types PV-systemen te vergelijken werd 

reeds afgeraden. Deze ratio houdt namelijk geen rekening met de conversie efficiëntie. Uit de 

figuur blijkt dat CED/m² en CED/kWp niet door elkaar gebruikt mogen worden. 
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Figuur 4-14: CED/kWp en CED/m² voor verschillende types PV-systemen van 3 kWp 
(eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

De CED/kWp ratio is het laagst voor de innovatieve types. Zowel lint Si, CdTe als CIS 

hebben een CED/kWp ratio die onder de 30000 MJ-eq/kWp ligt. Het verschil tussen a-Si en 

multi c-Si is zeer klein, mono c-Si is duidelijk de meest energieverslindende technologie.  

EPT 

Voor de berekening van de EPT werd rekening gehouden met een output ratio van  

725 kWh/kWp/jaar (zie Tabel 4-14). In Figuur 4-15 wordt de EPT samen met de CED/kWp 

weergegeven. Dit om aan te tonen dat deze perfect gecorreleerd zijn als de jaarlijkse 

energieoutput (JEO) gelijk is. De EPT is in dit geval alleen afhankelijk van de CED en de 
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efficiëntie van de module. De EPT is ligt alle gevallen onder de 5 jaar. Dit houdt in dat de PV-

systemen zeker meer elektriciteit produceren dan dat ze verbruiken. 

0

1

2

3

4

5

mono c-Si multi c-Si a-Si CdTe CIS lint Si

E
P

T
 (

ja
a

r)

0,00E+00

1,00E+04

2,00E+04

3,00E+04

4,00E+04

C
E

D
/k

W
p

 (
M

J-
e

q
/k

W
p

)

EPT CED/kWp

 
 
Figuur 4-15: CED/kWp en EPT voor verschillende types PV-systemen van 3 kWp 
(eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

Aangezien er nog veel onzekerheden zijn omtrent de levensduur van de innovatieve types is de 

NER (Netto Energie Ratio) niet met zekerheid te bepalen. Als men rekening houdt met een 

levensduur van 25 jaar dan is de NER voor alle systemen hoger dan 5. Een PV-systeem brengt dan 

5 keer meer energie op dan dat het gekost heeft.  

GWP  

De resultaten voor het GWP van de verschillende types wordt weergegeven in Figuur 4-16.  
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Figuur 4-16: GWP voor een voor verschillende types PV-systemen van 3 kWp 
(eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

Het is opvallend dat het GWP van a-Si, CdTe en mono c-Si quasi even hoog is. Een lagere 

CED brengt dus niet automatisch een lager GWP met zich mee. Dit is een interessant resultaat 

omdat zonnepanelen vaak gepromoot worden als aan manier om de opwarming van de aarde 
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tegen te gaan. Als dit de belangrijkste reden is om zonnepanelen te gebruiken kan men best  

lint Si of CIS types gebruiken. 

Eco-indicator ‘99 

De resultaten die bekomen worden met de eco-indicator ’99 (H,A) methode zijn gelijkaardig 

aan die van de GWP analyse. In tegenstelling tot de conclusies die bekomen werden bij de 

bespreking van de verschillende installatiemethoden (zie 4.4.3 Invloed van het type installatie 

op de milieu-impact) zijn de resultaten van de CED methode en de eco-indicator methode niet 

complementair. Volgens de eco-indicator ’99 methode is CIS veruit de beste keuze, gevolgd 

door lint Si. Technologieën die in de CED analyse als gunstig naar voor kwamen, zoals CdTe 

en a-Si, scoren hier slecht. Uit deze resultaten blijkt dat het nuttig is om verschillende LCIA-

methodes te gebruiken om de milieu-impact van een product te analyseren. 
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Figuur 4-17: Eco-indicator ‘99 (H,A) resultaten voor verschillende types PV-systemen van 3 kWp 
(eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

De scores voor ecotoxiciteit, verzuring en eutrofiëring zijn relatief laag, zelfs voor de 

innovatieve types die Cd bevatten (CIS en CdTe) (Figuur 4-17). In een publicatie van Raugei et 

al. (2007b) werd reeds aangetoond dat de Cd emissies die vrijkomen tijdens de levenscyclus van 

CIS en CdTe PV-systemen gelijkaardig zijn aan die voor andere PV-systemen. 

4.4.5. Bespreking van de resultaten 

De CED en EPT van een PV-systemen worden vaak in de literatuur vermeld. In de meeste 

artikels wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen verschillende installatiemethodes. Men 

gaat meestal uit van standaard zonnepanelen, geïnstalleerd in optimale omstandigheden. Dit  is 

benaderend voor de in ecoinvent gedefinieerde ‘panelen op een schuin dak’ installatiemethode. 
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De EPT’s die met ecoinvent berekend werden liggen in lijn met deze die in de literatuur 

teruggevonden werden (Figuur 4-18). 
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Figuur 4-18: Vergelijking van de met ecoinvent 2.0 berekende waarden voor de EPT en de gegevens 
uit de literatuur voor 3 kWp PV-systemen, aangepast aan de situatie in België 
 

Voor mono c-Si PV-systemen werden uiteenlopende resultaten gevonden, twee auteurs 

(Gurzenich & Wagener, 2004; Kannan et al., 2006) vermelden een EPT die hoger ligt dan 8 

jaar. De EPT’s die door Raugei et al. (2007b) en Kato et al. (1997) vermeld worden sluiten 

beter aan bij de resultaten die in deze masterproef bekomen werden. De verschillen zijn te 

verklaren door de hogere, respectievelijk lagere, waarden voor de CED. Zeker voor mono  

c-Si, een technologie met een hoge energievraag, zorgen kleine verschillen in de allocatie-

methodes voor grote verschillen in de CED en de EPT (Raugei et al., 2007a; Kato et al., 1997). 
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Voor a-Si en CdTe PV-systemen valt op dat de recente publicaties (Pacca et al., 2007; Raugei et 

al., 2007a; Raugei et al., 2007b) korte EPT’s vermelden vergeleken met degene op basis van 

ecoinvent v2.0 berekend werden. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de gegevens in de 

ecoinvent v2.0 database representatief zijn voor PV-systemen in 2005. Indien de afname van 

de EPT alleen te wijten zou zijn aan een verbeterde efficiëntie en een verlaagde CED, zou dit 

een spectaculaire technologische verbetering betekenen. Zeker vergeleken met de resultaten 

van Alsema uit 1998 en 2000, die in dezelfde grootteorde liggen als de EPT waarden die aan de 

hand van ecoinvent v2.0 berekend werden. 

Een bespreking van de resultaten die bekomen werden met de andere LCIA methodes is niet 

aan de orde, aangezien in de literatuur geen gelijkaardig analyses teruggevonden werden. Alleen 

in de publicatie van Jungbluth et al (2008) werd de EI ‘99 methode gebruikt, maar deze werd 

toegepast op 1 kWh zonne-elektriciteit en een vergelijking met bovenstaande resultaten (op 

basis van 3 kWp PV-systemen) is dus niet mogelijk. In de publicaties van Raugei et al. (2007b) 

en Raugei et al. (2007a) werd de milieu-impact eveneens geanalyseerd op basis van 1 kWh 

elektriciteit. Deze eenheid wordt vaak gebruikt om de milieu-impact van PV-systemen te 

vergelijken met die van andere energiebronnen.  
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4.5. Bepaling van de milieu-impact van 1 kWh elektriciteit in 

België met behulp van ecoinvent 

4.5.1. Inleiding 

Om de invloed van het type PV-systeem op de milieu-impact van 1 kWh elektriciteit na te gaan 

werd een 3 kWp systeem, geïnstalleerd op een schuin dak als basissysteem gekozen. Het GWP 

wordt berekend en de eco-indicator ‘99 (H,A) methode wordt toegepast. Voor de productie 

van 1 kWh PV-elektriciteit in België zijn in ecoinvent v2.0 geen gegevens beschikbaar. Bij 

benadering worden deze van Zwitserland gebruikt, na correctie met een factor 1,15 voor het 

verschil in irradiatie (± 15% meer irradiatie in Zwitserland). 

De milieu-impact van 1 kWh PV-elektriciteit wordt vervolgens vergeleken met die van 1 kWh 

‘fossiele’ elektriciteit en 1 kWh ‘standaard’ elektriciteit in België (BE-mix). De milieu-impact 

van elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen wordt bepaald op basis van gegevens voor 

België die in ecoinvent v2.0 beschikbaar zijn.  

GWP 

In Figuur 4-19 wordt de invloed van het type PV-systeem op het GWP van 1 kWh PV- 

elektriciteit weergegeven. Het GWP ligt voor alle systemen rond 0,08 kg CO2-eq. Vooral CdTe 

en lint Si blijken een lager GWP te hebben,  mono c-Si en a-Si hebben het hoogste GWP. 

Merk op dat deze conclusies verschillend zijn van degene voor het GWP van een 3 kWp 

installatie (zie Figuur 4-16).  
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Figuur 4-19: Invloed van het type zonnecel op het GWP van 1 kWh PV-elektriciteit  
(eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

Om deze resultaten beter te kunnen interpreteren worden ze vergeleken met deze voor 

verschillende klassieke energiebronnen en de elektriciteitsmix in België (Figuur 4-20). Als 
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voorbeeld van een standaard PV-systeem wordt een multi c-Si systeem van 3 kWp gebruikt, 

geïnstalleerd op een schuin dak. Dit is het meest voorkomende type (34% van alle systemen in 

Europa, ecoinvent rapport n°6). 
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Figuur 4-20: Vergelijking van het GWP voor 1 kWh elektriciteit afkomstig van verschillende 
energiebronnen (eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

Het is duidelijk dat het GWP van 1 kWh PV-elektriciteit afkomstig van een standaard multi  

c-Si PV-systeem (0,077 kg CO2-eq) veel lager ligt dan dat van de klassieke fossiele 

brandstoffen. Het GWP van 1 kWh Belgische elektriciteitsmix (0,34 kg CO2-eq) ligt ongeveer 

5 maal hoger, dat van 1 kWh aardgaselektriciteit (0,54 kg CO2-eq) ligt dit 7 maal hoger. Het 

GWP voor het Belgische elektriciteitsnet ligt wel lager dan het Europese gemiddelde (0,51 kg 

CO2-eq voor de UCTE-mix, Jungbluth et al., 2008) aangezien een groot deel afkomstig is van 

met kernenergie, wat een laag GWP heeft. (ongeveer 0,01 kg CO2-eq voor 1 kWh, Jungbluth et 

al., 2008).  

4.5.2. Eco-Indicator ‘99 

In Figuur 4-21 worden de resultaten weergegeven van de eco-indicator ‘99 (H,A) analyse. Het is 

duidelijk dat 1 kWh, geproduceerd met een PV-systeem, veel minder schade berokkend aan het milieu dan 1 

kWh elektriciteit geproduceerd met de traditionele fossiele energiebronnen.  

Een opvallend resultaat is de hoge EI ’99 score voor schade aan de menselijke gezondheid van 

1 kWh elektriciteit van een steenkool- of aardoliecentrale. Ondanks een zeer lage impact op de 

menselijke gezondheid, scoort aardgas (35 . 10-3 punten) in totaal hoger dan steenkool (32 . 10-3 

punten). Volgens de EI ‘99 methode heeft het gebruik van aardgas voor de opwekking van 

elektriciteit (in België) een grotere impact op het milieu dan steenkool. Voornamelijk omdat de 

extractie van grondstoffen voor elektriciteitsproductie met aardgas zeer nadelige gevolgen heeft 

voor het milieu. De impact van grondstofextractie op het milieu wordt in de literatuur weinig 
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vermeld. Het aandeel hiervan in de EI ‘99 totaalscore is nochtans significant, vooral voor 

aardgas en olie. 
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Figuur 4-21: Vergelijking van de eco-indicator ‘99 (H,A) score voor 1 kWh elektriciteit afkomstig van 
verschillende energiebronnen (10-3 punten) (eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 

De Belgische elektriciteitsmix scoort niet zo slecht vergeleken met de klassieke 

energiebronnen. Dit is, net als bij de GWP analyse, waarschijnlijk een gevolg van het hoge 

aandeel aan kernenergie. In Tabel 4-15 wordt een overzicht gegeven van de EI ‘99 scores voor 

de verschillende subcategorieën die in eco-indicator aan bod komen. Het valt op dat de 

extractie van fossiele brandstoffen overal een hoge score heeft. Bovendien zorgt 

elektriciteitsproductie met steenkool en olie voor veel schade aan de luchtwegen.  

De categorieën waar het multi c-Si PV-systeem minder goed scoort zijn: carcinogenen, 

ecotoxiciteit, en vooral minerale extractie. Het spreekt voor zich dat tijdens de productie van 

een PV-systeem veel minerale grondstoffen verbruikt worden. Gesteld dat PV-systemen een 

belangrijke energiebron worden in de toekomst zal hiermee rekening moeten gehouden 

worden. Het zal van groot belang zijn om de recyclage van PV-systemen optimaal te 

organiseren. Ook minimalisatie van grondstofverbruik tijdens de productie is noodzakelijk. 

Een reductie van het grondstoffenverbruik is niet alleen gunstig voor het milieu maar ook voor 

de productiekosten. Volgens Alsema en Nieuwlaar (2000) is een Al-kader overbodig en zou de 

milieu-impact van een zonnepaneel sterk dalen indien men deze achterwege zou laten.  

De score voor ioniserende straling van de Belgische energiemix ligt hoog vergeleken met de 

andere energiebronnen. Dit is uiteraard een gevolg van het grote aandeel van kernenergie.  
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Tabel 4-15: Vergelijking van de eco-indicator ‘99 (H,A) score van 1 kWh elektriciteit afkomstig van 
verschillende energiebronnen (10-3 punten) (eigen berekeningen met ecoinvent v2.0) 
 
EI ‘99 (H,A) (10-3 punten) Multi c-Si Steenkool Aardgas Olie BE-Mix

Ecosysteem 
 kwaliteit 

verzuring en 
eutrofiëring 

0,09 1,66 0,24 1,60 0,30 

ecotoxiciteit 0,41 0,38 0,01 0,66 0,11 

Menselijke 
gezondheid 

landbezetting 0,11 0,63 0,07 0,69 0,14 

carcinogenen 0,33 0,29 0,01 0,20 0,09 

klimaatverandering 0,38 5,87 2,87 5,01 1,80 

ioniserende straling 0,01 0,01 0,00 0,01 0,37 

ozonlaag aantasting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 schade aan de 
luchtwegen 

1,29 17,78 1,48 15,69 3,20 

Grondstof 
extractie  

fossiele brandstoffen 2,23 5,78 30,34 41,54 9,86 

minerale extractie 0,47 0,05 0,01 0,04 0,04 

Totaal (10-3 punten) 5,32 32,44 35,04 65,44 15,90 

 

4.5.3. Bespreking van de resultaten 

In een publicatie van Jungbluth et al. (2008) werd de milieu-impact van PV-systemen eveneens 

met behulp van de ecoinvent database v2.0 onderzocht. De resultaten die in dit artikel naar 

voren gebracht worden, zijn complementair met deze die van de masterproef. In hun 

onderzoek werd nagegaan wat de invloed is van de locatie van het PV-systeem op het GWP. 

Voor een gemiddelde PV-installatie in Duitsland werd een GWP van 0,084 kg CO2-eq/kWh 

bekomen, dit is ongeveer 10% hoger dan de resultaten voor Zwitserland (0,073 kg CO2-

eq/kWh). Een lager rendement resulteert dus volgens Jungbluth et al. (2008) in een stijging van 

het GWP/kWh. Er werd reeds opgemerkt dat zonnepanelen in België ongeveer 15% minder 

stroom leveren, vergeleken met Zwitserland. Daardoor ligt het GWP voor een multi c-Si PV-

installatie op een schuin dak in België (0,08 kg CO2-eq/kWh) 15% hoger dan in Zwitserland 

(0,07 kg CO2-eq/kWh). 

In de publicatie van Jungbluth et al. (2008) wordt het GWP van 1 kWh elektriciteit van een 

PV-mix (combinatie van verschillende types en installatiemethodes) vergeleken met enkele 

andere energiebronnen (Figuur 4-22). De PV-mix heeft een GWP van 0,073 kg CO2-eq/kWh. 

Vergeleken met de elektriciteitsmixen van het UCTE en de VS is dit een zeer goede score, 

vergeleken met windenergie, kernenergie en biomassa warmtekrachtkoppeling (WKK) is dit 

minder goed.  
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Figuur 4-22: GWP voor verschillende energiebronnen (Jungbluth et al., 2008) 
 

In een presentatie van Raugei et al. (2007b) werden nog lagere waarden voor het GWP van 

zonnepanelen gevonden (Tabel 4-16). Dit is te verklaren doordat het GWP bepaald werd voor 

een optimale installatie bij een irradiatie van 1700 kWh/m²/jaar. De auteurs vermelden tevens 

dat het GWP van windenergie, nog 50% lager ligt (0,011 kg CO2-eq/kWh) 

Tabel 4-16: GWP van verschillende PV-systemen bij 1700 kWh/m²/jaar (Raugei et al., 2007b)  
 

 Lint Si Multi c-Si Mono c-Si CdTe 

Efficiëntie (%)  11,5 13,2 14,0 9 
GWP (kgCO2-eq/kWh) 0,033 0,037 0,048 0,015 
 

Een vergelijking van de resultaten van de eco-indicator methode met gegevens uit de literatuur 

is niet mogelijk aangezien geen gelijkaardige analyses gevonden werden (in de publicatie van 

Jungbluth et al., 2008, werden alleen PV-systemen geanalyseerd met de EI ‘99 methode, niet de 

andere energiebronnen).  

Om de bekomen resultaten enigszins in perspectief te plaatsen, worden ze vergeleken met de 

bevindingen van Pehnt (2006) (Tabel 4-17). De waarden voor verzuring en eutrofiëring werden 

hiervoor berekend met de IMPACT 2002+ LCIA methode (op basis van de data in ecoinvent 

v2.0). Met de eco-indicator ’99 methode is het namelijk niet mogelijk om verzuring en 

eutrofiëring apart te bepalen (zie Tabel 4-15). Ook de resultaten uit de LCA studies van Jelle 

Pattyn (2009) en Jan Detavernier (2009) werden in de tabel opgenomen. 

In het onderzoek van Pehnt (2006) werden verschillende bronnen voor hernieuwbare energie 

met elkaar vergeleken op basis van 1 kWh geproduceerde elektriciteit. De resultaten van de 

LCA zijn representatief voor Duitsland en zijn voorspellingen voor 2010. De resultaten voor 
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opwarming van de aarde (GWP), verzuring en eutrofiëring werden uit de publicatie 

geselecteerd. Er werden 3 verschillende types biomassa bestudeerd: hout afkomstig uit een bos, 

hout van plantages (Short Rotation Forestry, SRF) en hout dat als afval beschouwd wordt. 

Tevens werd de invloed van verbranding via warmtekrachtkoppeling nagegaan voor boshout 

en SRF-hout. 

Tabel 4-17: LCIA resultaten van verschillende hernieuwbare elektriciteitsbronnen  
(Pehnt, 2006 en eigen berekeningen met ecoinvent v2.0 via de IMPACT 2002+ methode)  
 

Technologie GWP Verzuring Eutrofiëring 
  (g CO2-eq) (mg SO2-eq) (mg PO43--eq)

Waterkracht 3,1 MW 10 42 5 
 300 kW 13 61 6 
Wind 1,5 MW on-shore 11 61 4 
 2,5 MW off-shore 9 50 3 
PV multi c-Si  104 528 44 
Geothermisch 41 190 25 
Thermische zonne-energie 14 98 10 
Biomassa  Bos 45 853 138 
 SRF 86 1294 196 
 Afval 37 1288 172 
 Bos WKK 27 237 38 
 SRF WKK 54 473 74 
     
LCA met ecoinvent    
Wind  Jan Detavernier 16 65 0,5 
Biomassa Jelle Pattyn 864 5266 9,6 
PV Ruben Laleman 77 273 6,3 
 

De met ecoinvent berekende waarden voor het GWP, de verzuring en de eutrofiëring liggen 

voor PV-systemen lager dan degene die Pehnt (2006) vermeld. Vooral voor eutrofiëring is het 

verschil opvallend. De resultaten die door Detavernier (2009) bekomen werden zijn in lijn met 

die van Pehnt (2006) en tonen aan dat windenergie een veelbelovende hernieuwbare 

energiebron is. Voor biomassa zijn de resultaten die met ecoinvent bekomen werden minder 

gunstig dan die van Pehnt (2006). Pattyn (2009) verwijst in zijn bespreking naar andere auteurs 

die eveneens onderzoek deden naar de LCA van biomassa, waaruit blijkt dat de milieu-impact 

van elektriciteitsproductie met biomassa door Pehnt (2006) onderschat wordt. 

Uit deze resultaten kunnen volgende conclusies getrokken worden: 

 Biomassa verbranding zorgt voor hoge verzuring en eutrofiëring 

 Het toepassen van warmtekrachtkoppeling zorgt voor een significante afname van de 

milieu-impact van biomassa verbranding 
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 Wind, thermische zonne-energie en waterkracht geven de beste resultaten voor de 

onderzochte parameters 

 PV-systemen scoren voor GWP, verzuring en eutrofiëring niet slecht ten opzichte van 

de andere hernieuwbare energiebronnen  

 

Er dient opgemerkt dat er in de analyse met een beperkt aantal impactfactoren rekening 

gehouden werd. Een analyse met de eco-indicator ’99 methode zou een meer compleet beeld 

geven van de milieu-impact van de onderzochte energiebronnen. Het is bijvoorbeeld zo dat 

waterkrachtcentrales met stuwdammen veel schade kunnen toebrengen aan het milieu 

aangezien mogelijks grote oppervlakten natuurgebied onder water komen te staan (Gagnon et 

al, 2002). Dit zorgt echter niet voor een hoog GWP, of veel eutrofiëring en verzuring. 

4.5.4. Conclusie 

De milieu-impact van elektriciteitsproductie met zonnepanelen is minder groot van die van de 

klassieke energiebronnen. Het GWP van 1 kWh elektriciteit van een aardgascentrale ligt 7 maal 

hoger dan het GWP van 1 kWh van een PV-centrale. Als alle elektriciteit in België afkomstig 

zou zijn van PV-systemen, dan zou de uitstoot van broeikasgassen dalen met een factor 5.  

Dit praktisch gezien echter niet mogelijk. 

Dankzij de eco-indicator ’99 methode kan men goed inzicht krijgen in de milieu-impact van 1 

kWh geproduceerde elektriciteit. In deze methode komen meerdere aspecten aan bod zoals de 

impact op de menselijke gezondheid en de negatieve gevolgen van het gebruiken van niet 

hernieuwbare grondstoffen. De conclusies zijn, in dit geval, echter gelijkaardig aan die van de 

GWP analyse.  

In het algemeen kan besloten worden dat het niet eenvoudig is om de milieu-impact van 1 

kWh elektriciteit in te schatten. Bovendien zijn er tal van factoren die niet milieu gerelateerd 

zijn maar wel een grote invloed hebben op de keuze tussen verschillende elektriciteit 

productiesystemen. De impact van windmolens op het panorama is daarvan een klassiek 

voorbeeld. Het bespreken van deze factoren ligt echter buiten de doelstellingen van deze 

masterproef. 
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5. BESPREKING VAN HET BELEID 

EN DE MILIEU-IMPACT  
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5.1. Inleiding 

 

Na de analyse van de milieu-impact van PV-systemen en de bespreking van het Beleid van de 

Vlaamse Overheid dringt zich volgende vraag op: 

Is het huidig beleid consistent met de milieuvoordelen die PV-systemen hebben ten opzichte van andere 

bronnen voor elektriciteitsproductie? 

5.2. Bespreking 

 

Momenteel wordt door de Vlaamse Overheid veel geld geïnvesteerd in de promotie van PV-

systemen. In de toekomst zal deze steun geleidelijk afnemen, aangezien verwacht wordt dat de 

installatiekosten zullen dalen.  

Uit de LCA studie blijkt dat de milieu-impact van PV-systemen voor alle types gelijkaardig is. 

Mono c-Si PV-systemen hebben over het algemeen echter een minder gunstig profiel. Het 

produceren van de silicium monokristallen vereist veel energie, wat een hogere milieu-impact 

met zich meebrengt. Vooral CIS en lint Si zonnecellen kunnen naar de toekomst toe 

veelbelovend zijn. Deze technologieën zijn nog maar enkele jaren op de markt en er is 

waarschijnlijk nog veel marge voor efficiëntietoename in de productieprocessen, bijvoorbeeld 

dankzij schaalvergroting. Ook de cellen zelf zullen waarschijnlijk efficiënter worden in het 

omzetten van zonne-energie naar elektriciteit. Lint Si types hebben als bijkomend voordeel dat 

ze gemaakt worden op basis van Silicium, een element dat reeds in grote hoeveelheden 

ontgonnen wordt en overvloedig aanwezig is. 

Als we nu het GWP van 1 kWh elektriciteit afkomstig van PV-systemen vergelijken met andere 

energiebronnen komen we tot volgende conclusies: 

1. Het GWP van 1 kWh PV-elektriciteit is tot 10 keer lager dan dat van traditionele fossiele 

elektriciteitscentrales zoals steenkool en aardgas 

2. Het GWP van 1 kWh PV-elektriciteit is 3 tot 4 keer lager dan dat van 1 kWh 

elektriciteit op het Belgische elektriciteitsnet 

3. Het GWP van 1 kWh PV-elektriciteit is ongeveer 7 keer hoger dan dat van 1 kWh 

Wind-elektriciteit 
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In Tabel 5-1 wordt ter illustratie het GWP van een multi c-Si PV-systeem vergeleken met dat 

van windenergie. De prijs van een GSC voor 1 MWh PV- of windelektriciteit wordt eveneens 

vermeld. Het is duidelijk dat windenergie een minder grote impact heeft op de opwarming van 

de aarde. Het GWP van 1 kWh windenergie ligt gemiddeld 7 keer lager dan het GWP van 

zonne-energie. De Vlaamse Overheid geeft echter meer financiële steun aan zonnepanelen, de 

prijs van een GSC (voor 1 MWh elektriciteit) is bijna 4 maal hoger voor zonne-energie dan 

voor windenergie.  

De steun van de overheid is dus niet evenredig met de milieu-impact. 

Tabel 5-1: Vergelijking van het GWP voor wind- en zonne-energie volgens verschillende auteurs, met 
de minimumprijs van een GSC in Vlaanderen in 2010  
 

GWP (kg CO2-eq/kWh) 
Bron  Wind PV 
Laleman, Detavernier (mvb ecoinvent) 2009 16,0 77,0 
Pehnt 2006 10,0 104,0 
Gagnon et al. 2002 9,0 13,0 
Góralczyk 2003 6,1 104,4 

Gemiddeld 10,2 72,9 
Minimumprijs van een GSC in Vlaanderen in 2010 (€/MWh) 90 350 
 

5.3. Conclusie 

 

Uit de beleidsanalyse blijkt dat de Vlaamse Overheid grote inspanningen levert om PV-

systemen te promoten. Elektriciteitsproductie met windenergie is echter minder belastend het 

milieu dan PV-elektriciteit. Bovendien is het potentieel van PV-systemen in Vlaanderen slechts 

de helft zo groot als in Zuid-Europese landen. Het installeren van PV-systemen in Noord-

Europese landen is een suboptimale allocatie van middelen. Een uniform Europees 

energiebeleid zou hier een oplossing kunnen bieden. De toekomstperspectieven voor PV-

systemen zijn over het algemeen positief. Verschillende experts gaan ervan uit dat PV-

elektriciteit binnen 20 tot 30 jaar belangrijke bijdrage kan leveren aan de elektriciteitsproductie 

in de OESO landen. Dit is uiteraard afhankelijk van de politieke en maatschappelijk wil..  

Om de globale milieu- en energieproblemen aan te pakken zal een intense samenwerking nodig 

zijn tussen alle landen. Uiteindelijk is de goedkoopste manier om de milieu-impact te 

reduceren, het verminderen van het energieverbruik.   
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APPENDIX A 

Energie conversie tabel 

 J Quad kcal mtoe m³gas TWyr  

J 1 947.9.10-21 239.10-6 22.34.10-12 26.84.10-9 31.71.10-21 

Quad 1055.1015 1 252.1012 23.57.106 28.32.109 33.45.10-3 

kcal 4184 3966.10-18 1 93.47.10-9 112.3.10-6 132.7.10-18 

mtoe 44.76.109 42.43.10-9 10.7.106 1 1201 1419.10-12 

m³gas 37.26.106 35.31.10-12 8905 832.3.10-6 1 1181.10-15 

TWyr 31.54.1018 29.89 7537.1012 704.5.106 846.4.109 1 

 

Verklaring van de symbolen 

J Joule 

Quad Quadrillion BTU (British Thermal Unit) 

kcal kilogram calorie 

mtoe metrische ton olie equivalent 

m³gas kubieke meter gas  

TWyr TeraWatt-jaar 

 

Bron: Harmon & Cowan, 2009  
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APPENDIX B 

 

Overzicht van de ecoinvent data v2.0 en dataleveranciers. 

 
Sector Databank inhoud Data leverancier 
Energie Steenkool Paul Scherrer Instituut 
 Olie ESU-services Ltd. 
 Aardgas Paul Scherrer Instituut, ESU-services Ltd. 
 Kernenergie Paul Scherrer Instituut 
 Waterkracht Paul Scherrer Instituut 
 Biomassa Paul Scherrer Instituut 
 PV-systemen ESU-services Ltd. 
 Zonnewarmte ESU-services Ltd. 
 Elektriciteitnet en mix Paul Scherrer Instituut, ESU-services Ltd. 
 CHP systemen Basler & Hofman 
 Biobrandstoffen ESU-services Ltd., Carbotech, ENERS, 

ETHZ-UNS, Infras, LASEN/EPFL, Paul 
Scherrer Instituut, Umwelt en 
Kompostberatung 

Materialen Bouwmateriaal Empa, Bau- und Umweltchemie, ESU-
services Ltd.  

 Metalen Empa 
 Plastic Empa 
 Papier en karton Empa 
Hernieuwbare 
materialen 

Hout Empa 
Tropische bossen Dr. Frank Werner Environment and 

Development 
 Hernieuwbare vezels Carbotech 
Chemicaliën Basis chemicaliën ETHZ-ICB, Empa, Chudacoff, Ökoscience, 

ESU- services Ltd. 
 Petrochemische solventen ETHZ-ICB 
 Detergenten Empa 
Transport Transportdiensten Paul Scherrer Instituut, ESU-services Ltd. 
Afvalbeheer Afvalverwerking Doka Life Cycle Asessments 
Landbouw Landbouwproducten en 

processen 
ART, Carbotech, ETHZ-ICB 

Elektronica Elektronica Empa 
Mechanica Metaalverwerking en 

samengeperste lucht 
ESU-services Ltd.  
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APPENDIX C 

 

Overzicht van de verschillende categorieën (grondstoffen, luchtemissies, wateremissies en 

bodememissies) en subcategorieën die in de ecoinvent database v2.0 gebruikt worden. 

GRONDSTOFFEN 
Categorie  Subcategorie Definitie  
Grondstoffen Lucht Lucht extracties, bv. Argon 

 Biologisch Biologische grondstoffen, bv. hout 

 Bodem Grondstoffen zoals ertsen, maar ook afvalberging 

 Land  Landoccupatie, bv. om een gebouw op te zetten 

 Water  Waterextracties, bv. Mg, Ca 

EMISSIES 
Categorie  Subcategorie Definitie Vnl. toegewezen aan 
Lucht Lage 

bevolkingsdichtheid 
Emissies op plaatsen 
met weinig woningen 

Ertsmijnen, ontbossing, 
landbouw, waterkracht, 
afvaldumping, lange afstand 
transport, scheepvaart 

 Lage 
bevolkingsdichtheid, 
lange termijn 

Emissies die 
plaatsvinden in de 
toekomst, tot 100 jaar 
na het proces 

Emissies van afval na 100 
jaar  

 Lagere stratosfeer en 
hogere troposfeer 

Emissies van 
luchtvaart 

Lucht transport 

 Hoge 
bevolkingsdichtheid 

Emissies die mens en 
dier direct 
beïnvloeden, 
voornamelijk partikels 

Industrie, 
Elektriciteitcentrales, 
huishoudens, lokaal 
verkeer, bouwwerven 

 Niet gespecificeerd  Indien geen informatie 
beschikbaar is 

Bodem Landbouw Emissies door voeder 
en voedselproductie 

 

 Bos Emissies door 
productie van 
hernieuwbare bronnen 
die niet voor 
consumptie dienen 

 

 Industrieel Emissies door 
industrie, afval en 
infrastructuur 

 

 Niet gespecificeerd  Indien geen informatie 
beschikbaar is 
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Categorie  Subcategorie Definitie Vnl. toegewezen aan 
Water Grond- Grondwater dat in 

contact komt met de 
biosfeer 
 

 

 Grond- , lange 
termijn 

Emissies die 
plaatsvinden in de 
toekomst, tot 100 jaar 
na het proces 
 

Emissies van afval na 100 
jaar  

 Meer Zoetwatermeren 
 

 

 Oceaan Oceaan, zee, 
zoutwatermeren 
 

Offshore werken, 
schiptransport 

 Rivier Rivieren 
 

Effluenten  

 Niet gespecificeerd  Indien geen informatie 
beschikbaar is 
 

 

 


