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Résumé – Samenvatting – Executive Summary

Le monitoring de l’évolution du stock de produits couverts par le règlement européen concernant
l’étiquetage énergétique et par la directive européenne concernant l’écoconception est primordial pour
évaluer l’impact des politiques et mesures mises en place. Dans cet objectif, cette étude a visé à réaliser
une évaluation du stock des produits énergétiques et de produits liés à l’énergie par label énergétique
dans les ménages, en distinguant – si possible – différentes catégories de produits pertinentes en regard
de leur consommation énergétique (taille, volume, etc.). Pour chacun des produits étudiés, un modèle
de stock a été réalisé en identifiant la répartition des produits par âge et par label. Les données brutes
et les hypothèses utilisées pour chaque modèle sont clairement documentées. Ce travail représente un
premier jalon pour parvenir à quantifier l’évolution de la consommation d’énergie et des matières
premières des produits comme demandé dans le cadre des rapportages du règlement européen sur la
gouvernance de l’union de l’énergie via le plan national intégré énergie climat et de la directive efficacité
énergétique.

Het monitoren van de evolutie van de voorraad producten, die onder de Europese verordening met
betrekking tot de energie-etikettering en de Europese richtlijn inzake ecologisch ontwerp valt, is
essentieel voor de beoordeling van de effecten van beleidsinitiatieven en maatregelen. Het doel van
deze studie is de voorraad energieproducten en energiegerelateerde producten per energielabel in
huishoudens te evalueren. Wanneer mogelijk, wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende
categorieën producten in functie van hun energieverbruik (grootte, volume, etc.). Voor elke product
werd een voorraadmodel gecreëerd door de producten in te delen per leeftijd en per label. De
onbewerkte gegevens en hypothesen die voor elk model worden gebruikt, zijn duidelijk
gedocumenteerd. Dit is een eerste stap naar een kwantificering van de evolutie van het energieverbruik
en van de productgrondstoffen zoals gevraagd in het kader van de rapportage van de governance
verordening inzake de energie-unie via het geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan en van de
energie-efficiëntierichtlijn.

Monitoring the evolution of the stock of products covered by the European Regulation on Energy
Labeling and the European Directive on Ecodesign is essential to assess the impact of the policies and
measures put in place. This study aims to assess the stock of energy products and energy-related
products by energy label in households, distinguishing - if possible - different categories of products
relevant to their energy consumption (size, volume, etc.). For each studied product, a stock model was
created by identifying the distribution of products by age and by label. The raw data and assumptions
used for each model are clearly documented. This work represents a first step towards quantifying the
evolution of energy consumption and raw materials of products as requested in the framework of the
reports of the European Regulation on the Governance of the Energy Union via the integrated National
Energy and Climate Plan and the Energy Efficiency Directive.
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Context van de studie
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Het monitoren van de evolutie van de voorraad producten, die valt onder de Europese verordening met
betrekking tot de energie-etikettering (Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de
Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van
Richtlijn 2010/30/EU) en onder de Europese richtlijn inzake ecologisch ontwerp (Richtlijn 2009/125/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een
kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten),
is essentieel voor de beoordeling van het effect van dit beleid en deze maatregelen, met name wat het
verbruik van energie en grondstoffen betreft, zoals bijvoorbeeld gevraagd in de context van de
verslagen van de Europese verordening inzake de governance van de energie-unie door middel van het
geïntegreerde nationale energie- en klimaatplan (Verordening van het Europees Parlement en de Raad
inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG,
Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn
2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn
2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr.
525/2013) en de energie-efficiëntie-richtlijn (Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en
2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG).
Het doel van deze studie is dan ook om deze controle te vergemakkelijken door de voorraad energie- en
energiegerelateerde producten per energielabel in huishoudens te evalueren. Zo werd voor elk van de
volgende producten een voorraadmodel aangemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

airconditioners;
huishoudelijke ovens;
dampkappen;
lampen en armaturen;
verwarmingsketels;
verwarmingsinstallaties en autonome radiatoren;
boilers;
vaatwassers;
koelkasten;
diepvriezers;
koel-vriescombinaties;
wasmachines;
elektrische droogtrommels;
ventilatie-eenheden;
televisietoestellen;
stofzuigers;
circulatiepompen;
computers; en
digitale decoders.

In dit rapport wordt de algemene werking van de gerealiseerde voorraadmodellen gepresenteerd en
worden vervolgens per product de specifieke kenmerken van elk model (ramingsmethode, beschikbare
gegevens en geformuleerde hypothese) alsook de manieren om de schattingen te verbeteren,
gedetailleerd. De resultaten per product (de evolutie van de voorraad per label) worden er eveneens in
voorgesteld.
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Algemene werking
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Algemene organisatie van de dossiers
De voorraadmodellen worden aangemaakt in Excel-bestanden en hoewel ze specifiek zijn voor elk
product (d.w.z. ze gebruiken verschillende gegevens en zijn gebaseerd op verschillende
ramingsmethoden), zijn hun organisatie en algemene werking vergelijkbaar. Zo zijn de bestanden van
het voorraadmodel georganiseerd in zeven hoofdtabbladen (Figuur 1). Er werden hyperlinks gecreëerd
om gemakkelijk van het ene naar het andere tabblad te gaan.
Het eerste tabblad, getiteld "Werking van het model", toont een schematische weergave van de werking
van het model (voor het product waarop het bestand betrekking heeft) met vermelding van:


de ruwe gegevens die gebruikt werden om de voorraad te kwantificeren,



de evolutieparameters van het model en de onderverdelingen per leeftijd, volume/grootte en
label die zodanig gegroepeerd werden dat ze nuttige combinaties opleveren om een raming te
maken van de evolutie van de voorraad per leeftijd en per label.

Met behulp van de gebruikte kleuren kunnen de gegevens van de resultaten alvast onderscheiden
worden van de ramingen (die dus gebaseerd zijn op veronderstellingen) en kunnen de Belgische
gegevens onderscheiden worden van de niet-Belgische gegevens (EU, andere EU-landen, enz.).

Figuur 1: Algemene organisatie van de bestanden voor de evaluatie van de voorraadmodellen
Het tabblad "Ruwe gegevens" bevat de basisgegevens die gebruikt werden om de voorraadmodellen te
evalueren. Het voordeel van dit tabblad is dat het een overzicht geeft van de gegevens die gebruikt
werden om het voorraadmodel op te bouwen. De bron en de beschrijving van de belangrijkste
kenmerken van elk gegeven worden uiteengezet in het tabblad "Data description". De kenmerken
waarnaar wordt verwezen, zijn de bron van het gegeven, de gebruikte variabele(n), het nut, de
vertrouwelijkheid, de geografische dekking, de aard van de gegevens (of ze afkomstig zijn van een
model, een enquête enz.), de betrouwbaarheid en de frequentie waarmee de informatie bijgewerkt
wordt. Ook het contactpunt of de site waar de informatie is opgeslagen, wordt vermeld.
Het tabblad "Input data" bevat alle gegevens die nodig zijn om het model te laten werken. Dit blad
vermeldt dus niet alleen de gegevens die voorgesteld worden in het tabblad "Ruwe gegevens", maar
ook ramingen gedefinieerd op basis van de hypothesen die nodig zijn voor de werking van het
voorraadmodel. Het onderscheid tussen ruwe gegevens en ramingen is telkens duidelijk herkenbaar
ICEDD
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dankzij de bepaling van een kleurcode. De hypothesen die geformuleerd werden om een raming te
kunnen maken van de ontbrekende gegevens, worden beschreven in het tabblad "Hypothesen". Ook
hier werden er hypertekstlinks gecreëerd voor een eenvoudige navigatie tussen de verschillende
tabbladen.
Het tabblad "Resultaten" bevat het voorraadmodel en dus de gedetailleerde resultaten per jaar (meestal
van 2010 tot 2018), per leeftijd en per label. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten vindt u
in het tabblad "Grafieken".

Ruwe gegevens
De belangrijkste ruwe gegevens die gebruikt werden en het belang daarvan worden in Tabel 1
gedetailleerd.
Bron

Onderwerp

Vertrouwelijk

Dekking

Beschikbaarheid

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

nee

BE

Jaarlijks

Huishoudbudgetonderzoek
(HBS)

Gegevens over het
bezitspercentage

nee

BE

Tweejaarlijks

ECS BH onderzoek Energieverbruik van
Belgische huishoudens

Gegevens van 2010 over de
voorraad per leeftijd en (soms)
per label

nee

BE

2010

Regionale energetische
balansen

Evolutie van de voorraad

nee

Gewesten

Jaarlijks

FOD VVVL (op basis van
Recupel gegevens)

Gegevens over voorraad en
levensduur

ja

BE

Stipt

FOD VVVL (op basis van
GfK gegevens)

Jaarlijkse verkoopdatabases
(gedetailleerd of niet per
categorie en per label)

ja

BE

Stipt

Rapport Vito-ICEDD (2013)

Onderzoek naar de
voorraadevolutie volgens
leeftijd van bepaalde
energieproducten

nee

BE

Stipt

Richtlijnen over elk
product

Informatie over het al dan niet
bestaan van de labels

nee

EU

Stipt

« Preparatory study » en
« Impact assessment»

Europese rapporten in een
vroeg stadium van de definitie
van de richtlijnen: ze bevatten
over het algemeen informatie
over de levensduur, voorraden
en verkopen per
productcategorie en (soms)
per label

nee

EU

Stipt

Department for Business,
Energy & Industrial
Strategy – National
statistics

Database met de verdeling van
de voorraad per energielabel

nee

UK

Jaarlijks

Tabel 1: Beschrijving van de belangrijkste gebruikte ruwe gegevens
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Voorraadmodel
De werking van het voorraadmodel is vrijwel identiek voor alle producten. Zodoende worden de
voorraden voor 2017 en 2018 over het algemeen gereconstrueerd naar leeftijd en label aan de hand
van een model dat alle gegevens die sinds 2010 beschikbaar zijn, mobiliseert en integreert.
De eerste stap is het schatten van de evolutie van de voorraad tussen 2010 en 2018. Afhankelijk van de
beschikbare gegevens worden twee soorten methoden gebruikt:


De voorraden zijn voor één of meer jaren bekend en de eerdere/tussentijdse/latere
voorraden worden gereconstrueerd met behulp van eenvoudige lineaire regressies of
interpolaties, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van het aantal
huishoudens.



De voorraad is niet bekend, maar er is wel informatie beschikbaar om deze bij
benadering te bepalen, hetzij door middel van Europese gegevens, hetzij door middel
van proxy-gegevens.

De tweede stap maakt de verdeling van de actuele voorraad naar leeftijd en label mogelijk. De verdeling
van de voorraad naar leeftijd moet eerst worden vastgesteld voor het jaar 2010. Vervolgens wordt een
normale waarschijnlijkheidswet gebruikt om het aantal producten dat de voorraad verlaat te bepalen
naar leeftijd: deze waarschijnlijkheidswet is gebaseerd op de gemiddelde levensduur van het product in
kwestie en op een standaardafwijking om rekening te houden met vroege of latere afwijkingen van de
"gemiddelde" levensduur van het product (Figuur 2). Deze methode wordt vanaf 2011 jaarlijks gebruikt
om het aantal producten te bepalen dat de voorraad verlaat ten opzichte van het voorgaande jaar en
zo het aantal nieuwe producten in de voorraad te bepalen (leeftijd = 1 jaar). Het aantal nieuwe
producten komt dus overeen met het verschil tussen de totale voor het jaar n+1 berekende voorraad
en de resterende voorraad voor het jaar n. We nemen dus zowel de evolutie van de voorraad ten
gevolge van de evolutie van het aantal producten per huishouden in aanmerking als de evolutie van de
producten op het einde van hun levensduur.

Figuur 2: Werking van het voorraadmodel
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Wanneer de beschikbare informatie het toelaat, wordt het model aangepast met verkoopgegevens (=
nieuwe apparaten) om ervoor te zorgen dat de parameters voor de levensduur (of de totale
voorraadontwikkeling) het mogelijk maken om een raming te maken van het aantal nieuwe apparaten
die strookt met de werkelijke verkoopgegevens.
In het algemeen wordt de verdeling volgens label bepaald op basis van drie soorten gegevens:


De verdeling van de voorraad per label



De gedetailleerde verkoopgegevens per label



De informatie uit de verschillende richtlijnen, waardoor het mogelijk wordt om de jaren
te bepalen waarin de labels (en welke) van kracht zijn geworden.



Schattingen van deskundigen

Deze gegevensbronnen, die vaak niet allemaal beschikbaar zijn, worden voor een product op
verschillende manieren gecombineerd om een raming te maken van de voorraad per label. Er zijn drie
verschillende combinaties van gegevensbronnen - en dus van schattingsmethoden – om de verdeling
van de voorraad per label (
Berekeningsmethode

Voorraad per label

Verkoop per label

Richtlijn

Schatting volgens experten

Werkwijze 1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Werkwijze 2
Werkwijze 3

x

Werkwijze 4

Tabel 2) te schatten. In alle gevallen wordt de informatie uit de richtlijnen gemobiliseerd. Deskundige
schattingen zijn onvermijdelijk omdat de gegevens over het algemeen slechts voor enkele jaren
beschikbaar zijn en niet voor de hele reeks. Indien de beschikbare gegevens dit toelaten, kunnen
schattingen van deskundigen worden gebaseerd op lineaire evolutiehypothesen.
De eerste methode voor het schatten van de verdeling van de voorraad per label betreft producten
waarvoor reeds vóór 2010 een label bestond en die in de ECS-BH-enquête geïnventariseerd werden.
Aan de hand van deze informatie kan de verdeling van de voorraad naar leeftijd per label in 2010
bepaald worden. Vervolgens definieert het voorraadmodel de uitgaande bewegingen per leeftijd. Voor
elke leeftijd worden de uitgaande bewegingen per leeftijd bepaald naar rato van het aandeel van de
verschillende labels voor de desbetreffende leeftijd. Dit is natuurlijk een hypothese die onderwerp van
discussie kan zijn, maar er is geen aanvullende informatie beschikbaar om een sterkere hypothese te
formuleren. De labels van de nieuwe producten worden bepaald door de verkoopgegevens.
De tweede methode heeft voornamelijk betrekking op energieproducten waarvoor vóór 2010 geen
label bestond. Zo wordt alle voorraad voor 2010 geïdentificeerd als zonder label en kunnen de
verkoopgegevens (per label) een label toekennen aan nieuwe producten die jaarlijks door het model
worden geschat.
De derde methode heeft betrekking op één enkel product (ovens), waarvoor we de verdeling van de
voorraad per VK-label hebben gebruikt (enig beschikbaar gegeven over de labels voor dit product) om
de hypothesen voor de verkoopdistributie per label te definiëren.
De laatste methode betreft het product waarvoor geen verkoop- of voorraadgegevens beschikbaar zijn
(lampen en armaturen). De verdeling volgens label is door deskundigen verricht op basis van de
geldende richtlijnen.
Berekeningsmethode
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Werkwijze 1

x

Werkwijze 2
Werkwijze 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Werkwijze 4

Tabel 2: Methodologie voor het schatten van de verdeling van de voorraad per label

Voor sommige producten is de evolutie van de voorraad onderverdeeld in subcategorieën van het
product, zoals de grootte voor televisies, het type computer (laptop of pc) of het type vector voor
verwarmingstoestellen en boilers.

Resultaten
Voor elk product bevat het tabblad 'Resultaten' sinds 2010 de details van de geschatte voorraad per
leeftijd en energielabel (en voor sommige producten per type, zoals voor televisietoestellen, die op
grootte worden geanalyseerd). Vanuit dit tabblad worden automatisch ten minste twee
standaardgrafieken gegenereerd op het tabblad 'Grafieken':
-

De evolutie van de voorraad tussen 2010 en 2018

-

De evolutie van het aandeel van elk label in de voorraad tussen 2010 en 2018.

ICEDD

16

Bepaling van de voorraad energie- en energiegerelateerde producten | April 2019

1 – Airconditioners
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Scope van het product
Voor airconditioners, zowel het mobiele airconditioningsysteem als het geïntegreerde koelsysteem,
gelden eisen inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering. Wat het ecologisch ontwerp betreft,
moeten airconditioners sinds 1 januari 2003 voldoen aan de eisen inzake energie-efficiëntie die bepaald
worden aan de hand van de energie-efficiëntie in de koelmodus (EER) of de verwarmingsmodus (COP).
Deze eisen bepalen de energie-efficiëntieklassen van airconditioners sinds 1 januari 2003
overeenkomstig Richtlijn 2002/31/EG van de Commissie van 22 maart 2002 (labeling). Deze klassen zijn
verschillend naar gelang van het type airconditioner (split/multisplit, monoblok en éénkanaals) en de
koel-/verwarmingsmodus (lucht (Tabel 3) of water (
Klassen van
energieefficiëntie

Split & multisplit - water

Monoblocs - water

EER

COP

EER

COP

A

3,60 <EER

4,00<COP

4,40 <EER

4,70<COP

B

3,60 ≥EER>3,30
3,30 ≥ EER >
3,10

4,00≥COP>3,70

4,40 ≥EER>4,10
4,10 ≥ EER >
3,80

4,70≥COP>4,40

D

3,10≥EER>2,80

3,40≥COP>3,10

3,80≥EER>3,50

4,10≥COP>3,80

E

2,80≥EER>2,50

3,10≥COP>2,80

3,50≥EER>3,20

3,80≥COP>3,50

F

2,50≥EER>2,20

2,80≥COP>2,50

3,20≥EER>2,90

3,50≥COP>3,20

G

2,20≥EER

2,50≥COP

2,90≥EER

3,20≥COP

C

3,70≥COP>3,40

4,40≥COP>4,10

Tabel 4)). Met ingang van 1 januari 2013 herdefinieert Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 626/2011 van

de Commissie van 4 mei 2011 de energielabels op basis van de seizoensgebonden energie-efficiëntie
van de koel- en verwarmingsmodus: SEER ('Seasonal Energy Efficiency Ratio' - koelmodus) en SCOP
('Seasonal Coefficient of Performance' - verwarmingsmodus). Er werden twee schalen vastgelegd
afhankelijk van het type airconditioner: behalve twee-/éénkanaals, tweekanaals of éénkanaals (Tabel 5
&
Energie- efficiëntie klasse

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Tweekanaals-toestellen
EERrated
COPrated
≥ 4,10
≥ 4,60
3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60
3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10
2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60
2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10
2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60
1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40
1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00
1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80
< 1,40
< 1,60

Eénkanaals-toestellen
EERrated
COPrated
≥ 4,10
≥ 3,60
3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60
3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10
2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60
2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30
2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00
1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80
1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP <1,60
1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40
< 1,40
< 1,20

Tabel 6).
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Klassen van
energieefficiëntie

Split & multisplit - lucht

Monoblocs - lucht

Eenvoudige aanwijzingen - lucht

EER

COP

EER

COP

EER

COP

A

3,20 <EER

3,60<COP

3,00 <EER

3,40<COP

2,60 <EER

3,00<COP

B

3,20 ≥EER>3,00

3,60≥COP>3,40

3,00 ≥EER>2,80

3,40≥COP>3,20

2,60 ≥EER>2,40

3,00≥COP>2,80

C

3,00 ≥ EER >
2,80

3,40≥COP>3,20

2,80 ≥ EER >
2,60

3,20≥COP>3,00

2,40 ≥ EER >
2,20

2,80≥COP>2,60

D

2,80≥EER>2,60

3,20≥COP>2,80

2,60≥EER>2,40

3,00≥COP>2,60

2,20≥EER>2,00

2,60≥COP>2,40

E

2,60≥EER>2,40

2,80≥COP>2,60

2,40≥EER>2,20

2,60≥COP>2,40

2,00≥EER>1,80

2,40≥COP>2,10

F

2,40≥EER>2,20

2,60≥COP>2,40

2,20≥EER>2,00

2,40≥COP>2,20

1,80≥EER>1,60

2,10≥COP>1,80

G

2,20≥EER

2,40≥COP

2,00≥EER

2,20≥COP

1,60≥EER

1,80≥COP

Tabel 3: Definitie van de energieklassen voor luchtgekoelde/luchtverwarmde airconditioners overeenkomstig Richtlijn
2002/31/EG van de Commissie van 22 maart 2002

Klassen van
energieefficiëntie

Split & multisplit - water

Monoblocs - water

EER

COP

EER

COP

A

3,60 <EER

4,00<COP

4,40 <EER

4,70<COP

B

3,60 ≥EER>3,30

4,00≥COP>3,70

4,40 ≥EER>4,10

4,70≥COP>4,40

D

3,30 ≥ EER >
3,10
3,10≥EER>2,80

3,40≥COP>3,10

4,10 ≥ EER >
3,80
3,80≥EER>3,50

E

2,80≥EER>2,50

3,10≥COP>2,80

3,50≥EER>3,20

3,80≥COP>3,50

F

2,50≥EER>2,20

2,80≥COP>2,50

3,20≥EER>2,90

3,50≥COP>3,20

G

2,20≥EER

2,50≥COP

2,90≥EER

3,20≥COP

C

3,70≥COP>3,40

4,40≥COP>4,10
4,10≥COP>3,80

Tabel 4: Definitie van de energieklassen voor watergekoelde/waterverwarmde airconditioners overeenkomstig Richtlijn
2002/31/EG van de Commissie van 22 maart 2002

ICEDD

Energie- efficiëntie klasse

SEER

SCOP

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

SEER ≥ 8,5
6,10 ≤ SEER < 8,50
5,60 ≤ SEER < 6,10
5,10 ≤ SEER < 5,60
4,60 ≤ SEER < 5,10
4,10 ≤ SEER < 4,60
3,60 ≤ SEER < 4,10
3,10 ≤ SEER < 3,60
2,60 ≤ SEER < 3,10
SEER < 2,60

SCOP ≥ 5,10
4,60 ≤ SCOP < 5,10
4,00 ≤ SCOP < 4,60
3,40 ≤ SCOP < 4,00
3,10 ≤ SCOP < 3,40
2,80 ≤ SCOP < 3,10
2,50 ≤ SCOP < 2,80
2,20 ≤ SCOP < 2,50
1,90 ≤ SCOP < 2,20
SCOP < 1,90
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Tabel 5: Definitie van de energieklassen van airconditioners (met uitzondering van één- en tweekanaals airconditioners)
overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 626/2011 van de Commissie van 4 mei 2011

Energie- efficiëntie
klasse
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Tweekanaals-toestellen
EERrated
COPrated
≥ 4,10
≥ 4,60
3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60
3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10
2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60
2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10
2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60
1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40
1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00
1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80
< 1,40
< 1,60

Eénkanaals-toestellen
EERrated
COPrated
≥ 4,10
≥ 3,60
3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60
3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10
2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60
2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30
2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00
1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80
1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP <1,60
1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40
< 1,40
< 1,20

Tabel 6: Definitie van de energieklassen van één- en tweekanaals airconditioners overeenkomstig Gedelegeerde Verordening
(EU) nr. 626/2011 van de Commissie van 4 mei 2011

Helaas zijn er geen voorraad- of verkoopgegevens beschikbaar per type airconditioner zoals
gedefinieerd in de richtlijn (éénkanaals/tweekanaals/enz.). Het is echter mogelijk om airconditioners te
onderscheiden in functie van hun model: ingebouwde airconditioners en mobiele airconditioners.
Ingebouwde airconditioners zijn vaste airconditioners die bestaan uit één of meerdere units. Mobiele
airconditioners kunnen worden verplaatst naar elke kamer in het huis.

Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de airconditioner op te maken,
worden beschreven in onderstaande tabel.
Bron

ICEDD

Onderwerp

Jaar
2010
t.e.m.
2018

Vertrouwelijk

Dekking

nee

BE

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

Huishoudbudgetonderzoek
(HBS)

Goederen in bezit

2016

nee

BE

Impact assessment

Gemiddelde levensduur
van de voorraad

2010

nee

EU

GFK Europe (Topten)

Verkoop per
energielabel

200620072008

nee

EU

Energy Consumption
Survey BH

Verdeling per leeftijd en
energielabel

2010

nee

BE
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Tabel 7: Ruwe gegevens voor het product 'Airconditioner'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de airconditioners wordt weergegeven in Figuur 3.
De evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van gegevens van de ECS-BH-enquête (2010)
en de enquête naar het budget van de huishoudens (2016). Vervolgens wordt deze voorraad op basis
van Europese gegevens uitgesplitst naar leeftijd en label.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar leeftijd werd eerst bepaald op grond van de gegevens
van de ECS-BH-enquête voor het jaar 2010. Aangezien de verdeling van de onderzoeksgegevens echter
vertekend is (voornamelijk lacunes in de tijdreeksen en pieken in de belangrijkste leeftijdsgroepen van
5, 10 en 15 jaar), werden er hypothesen geformuleerd om de resultaten glad te strijken en de
tijdreeksen te voltooien. Vervolgens wordt de evolutie van de voorraad naar leeftijd gekwantificeerd via
het voorraadevolutiemodel, op basis van de levenscyclus (Impact assessment) en de definitie van een
standaardafwijking van de levenscyclus gelijk aan een kwart van de gemiddelde levenscyclus.
De geschatte verdeling van de voorraad per label werd berekend op basis van Europese gegevens van
Gfk (Topten Europe) van 2006 tot 2008. Er moesten echter hypothesen geformuleerd worden, omdat
het labelsysteem vanaf 1 januari 2013 werd gewijzigd: apparaten met het A-label vóór 2013 komen
overeen met B-, C- of D-apparaten volgens de definities die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn.
Zodoende worden apparaten die erkend werden als apparaten met het A-label in de ruwe gegevens,
eerlijk verdeeld over de B-, C- en D-labels. Apparaten die erkend werden als zijnde voorzien van label B
in de ruwe gegevens, werden overgeheveld naar labelcategorie E, die met label C naar labelcategorie F,
en die met labels D en E naar labelcategorie G.
Voor de voorgaande jaren (2003 tot en met 2005) werd dezelfde verdeling gebruikt als voor 2006. Voor
de daaropvolgende jaren werden de trends die in 2006-2008 werden waargenomen, geëxtrapoleerd
tot in 2018.
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LEGENDE
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 3: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'Airconditioner'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad airconditioners in België steeg in de periode 2010-2018 met factor 2,5 voor de ingebouwde
airconditioners en met factor 5,3 voor de mobiele airconditioners (Figuur 4 & Figuur 5). In beide gevallen
verschijnen er vanaf 2013 (A), 2015 (A+) en 2017 (A++) nieuwe energielabels. Aangezien airconditioners
sinds 1 januari 2003 voorzien zijn van een energielabel, heeft bijna de gehele voorraad airconditioners
in 2018 een energielabel. Omdat we er echter voor hebben gekozen om de voorraad per label weer te
geven volgens de definities die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn, vertegenwoordigen airconditioners
met een A-, A+- of A++-label slechts ongeveer 10% van de totale voorraad. Ongeacht het type
airconditioner bestaat het grootste deel van de voorraad voor 2018 immers uit airconditioners van de
energieklassen B, C en D (vroegere energieklasse A).
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Figuur 4: Evolutie van het aantal ingebouwde airconditioners volgens label in België

450
400
geen label

350

E-F-G

300

D
250

C

200

B

150

A

100

A+
A++

50
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figuur 5: Evolutie van het aantal mobiele airconditioners volgens label in België
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Verbeteringspistes
Het evolutiemodel van de airconditionervoorraad is gebaseerd op twee soorten betrouwbare gegevens
om de evolutie van de totale airconditionervoorraad te beoordelen: de ECS-BH-enquête voor het jaar
2010 en de huishoudbudgetenquête voor 2016. Aan de hand van deze twee waarden kan er een raming
gemaakt worden van een coherente evolutie van de voorraad.
De leeftijdsverdeling is gebaseerd op gegevens uit de ECS-BH-enquête (2010). De evolutie van deze
leeftijdsverdeling wordt bepaald door de parameters van het voorraadevolutiemodel (levensduur en
standaardafwijking). Bij de ECS-BH-enquête hebben we enkele inconsistenties in de leeftijdsverdeling
ontdekt en bepaalde hypothesen geformuleerd om deze te corrigeren. Als er andere gegevens over de
leeftijdsverdeling of een nauwkeurigere schatting van de standaardafwijking in termen van levensduur
beschikbaar zijn, zouden deze de huidige evaluatie aanzienlijk verbeteren.
De grootste ruimte voor verbetering ligt in de verdeling van de voorraad per label. In dit geval zijn er
namelijk alleen Europese GFK-verkoopgegevens beschikbaar voor de verkoop van 2006 tot 2008 (d.w.z.
7% van de totale voorraad voor 2018). Voor de overige 93% wordt de distributie bepaald door een
deskundige en dat enerzijds op basis van de trend die tussen 2006 en 2008 waargenomen werd en
anderzijds door rekening te houden met het op de markt brengen van nieuwe labels (of het verdwijnen
van de minst performante labels) in functie van de evolutie van de richtlijn inzake airconditioners.
Om de huidige evaluatie te verbeteren, zal dus minstens de waarde van het nieuwe bestand voor 2018
geïntegreerd moeten worden (EBM-gegeven dat tot op heden niet beschikbaar is). Vervolgens raden
wij u aan een betrouwbaardere methode te implementeren om de verdeling van de voorraad per label
te schatten (opzetten van een enquête, aankoop van bestaande gegevens, enz.). Hierbij dient erop
gewezen dat de aankoop van verkoopgegevens het ook mogelijk zou maken om het evolutiemodel (en
dus de leeftijdsverdeling) nader te specificeren.
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2 – Ovens
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Scope van het product
Zowel elektrische als gasovens zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energieetikettering. Op het gebied van ecologisch ontwerp moeten de ovens voldoen aan de eisen voor
energie-efficiëntie, luchtdebiet en verlichting1. De energie-etikettering is sinds 2002 van toepassing op
elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik2. Sinds 1 januari 2015 geldt er tevens een nieuwe labeling
voor de ovens3. Het Europese energielabel wordt van oudsher geacht technologisch neutraal te zijn en
een eerlijke vergelijking mogelijk te maken tussen apparaten in eenzelfde productcategorie, ongeacht
de energiebron. In het geval van de ovens werd van deze regel afgezien en bestaan er twee verschillende
labels naast elkaar voor gas- en elektrische ovens. Deze nieuwe labeling houdt met name rekening met
de nieuwe energieklassen van A+ tot A+++. Ovens met een magnetronfunctie, draagbare ovens en
stoomovens blijven echter uitgesloten van het energielabel en dus van dit onderzoek.
De in Richtlijn 2002/40/EG en Verordening (EU) nr. 65/2014 vastgestelde energie-efficiëntieklassen
worden in de onderstaande tabellen gedetailleerd weergegeven.

(a) Ruimten met gering volume

1

Verordening (EU) nr. 66/2014 van de Commissie van 14 januari 2014 tot uitvoering van Richtlijn
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor
huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft.
2

Richtlĳn 2002/40/EG van de Commissie van 8 mei 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlĳn
92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische ovens voor
huishoudelĳk gebruik.
3

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014 van de Commissie van 1 oktober 2013 houdende
aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de
energie-etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen.
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(b) Ruimten met middelgroot volume

(c) Ruimten met groot volume
(1)

Bepaald overeenkomstig bijlage I, noot V, van Richtlijn 2002/40/EG

Tabel 8: Energie-efficiëntieklassen van de elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik, zoals gedefinieerd in Richtlijn
2002/40/EG van de Commissie van 8 mei 2002, afhankelijk van het volume van de ruimte ((a) klein, (b) middelgroot, (c) groot)
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Tabel 9: Energie-efficiëntieklassen van elektrische en gasovens als omschreven in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014
van de Commissie van 1 oktober 2013

Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de ovens op te maken, worden
beschreven in onderstaande tabel.

Bron

Onderwerp

Jaar
2010
t.e.m.
2018

Vertrouwelijk

Dekking

nee

BE

2016

nee

BE

-

nee

EU

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

Huishoudbudgetonderzoek
(HBS)

Goederen in bezit

Impact assessment

Gemiddelde levensduur

Energy Consumption in the
UK (ECUK)

Voorraad per energielabel

2010
t.e.m.
2017

nee

GB

Energy Consumption
Survey BH

Aantal ovens

2010

nee

BE

Tabel 10: Ruwe gegevens voor het product 'ovens'
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Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de ovens wordt weergegeven in Figuur 6. De evolutie
van de voorraad wordt geschat aan de hand van gegevens van de ECS-BH-enquête (2010) en de enquête
naar het budget van de huishoudens (2016). De informatie is beschikbaar per type oven (gas of
elektrisch).
De geschatte verdeling van de voorraad per label werd berekend op basis van Engelse gegevens. De
verdeling van de voorraad volgens het Engelse label wordt immers sinds 2007 jaarlijks gepubliceerd in
het kader van de beoordeling van hun energieverbruik. Deze gegevens hebben echter alleen betrekking
op elektrische ovens. Er werd maar voor een klein aantal apparaten een label bepaald en de gegevens
maken het niet mogelijk een onderscheid te maken tussen de jaarlijkse verkopen en de jaarlijkse
voorraad. Bijgevolg werden de volgende hypothesen geformuleerd om de verdeling van de verkopen
volgens label te bepalen:
Alleen nieuwe apparaten worden in aanmerking genomen en niet de vervangingen van de n-1
voorraad om het aandeel van de verkopen per label te bepalen (er wordt aangenomen dat de
verhoudingen bij elk label identiek zijn voor de vervangen apparaten).
Alleen de bestaande labels worden volgens de huidige richtlijn in aanmerking genomen om
het aandeel van elk label in de verkopen te bepalen.
De verdeling van de voorraad volgens leeftijd voor 2010 werd dan weer geraamd op basis van een
veronderstelde degressieve verdeling in de tijd, waarbij wel rekening werd gehouden met de levensduur
van het product.
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LEGENDE
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 6: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'oven'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad elektrische ovens in België is in de periode 2010-2018 met 5% toegenomen (Figuur 7). In
2018 heeft bijna 100% van de voorraad elektrische ovens een energielabel, waarvan 62% een A-label
en 34% een B-label. De voorraad gasovens is in de loop van de periode met 10% gestegen (Figuur 8). In
2018 heeft 66% van de voorraad geen label en hebben bijna alle ovens met een label een A-label (29%).
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Figuur 7: Evolutie van het aantal elektrische ovens per label in België
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Figuur 8: Evolutie van het aantal gasovens per label in België
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Verbeteringspistes
Het evolutiemodel van de ovenvoorraad is gebaseerd op twee soorten betrouwbare gegevens om de
evolutie van de totale ovenvoorraad te beoordelen: de ECS-BH-enquête voor het jaar 2010 en de
huishoudbudgetenquête voor 2016. Aan de hand van deze twee waarden kan er een raming gemaakt
worden van een coherente evolutie van de voorraad, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
elektrische en gasovens.
Voor de verdeling van de voorraad naar leeftijd en label is er echter geen enkele Belgische informatie
beschikbaar. De verrichte evaluaties zijn daarom gebaseerd op hypothesen die gedefinieerd werden op
basis van Engelse gegevens voor de verdeling volgens label en op hypothesen die gebaseerd zijn op de
ontwikkeling van de voorraad en de levensduur van het product voor de verdeling volgens leeftijd.
Om de huidige evaluatie te verbeteren, zal bijgevolg minstens de waarde van het nieuwe bestand voor
2018 geïntegreerd moeten worden (EBM-gegeven dat tot op heden niet beschikbaar is). Vervolgens
raden wij u aan een betrouwbaardere methode te implementeren om de verdeling van de voorraad per
label en per leeftijd te schatten (aankoop van bestaande gegevens, opzetten van een enquête, enz.). De
verkoopgegevens zouden het bijvoorbeeld mogelijk maken om de verdeling volgens label en volgens
leeftijd (opkomst van nieuwe producten doorheen de tijd) nader te specificeren.
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3 - Afzuigkappen
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Scope van het product
De afzuigkappen zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering. Op het
gebied van ecologisch ontwerp moeten de afzuigkappen voldoen aan de eisen voor energie-efficiëntie,
luchtdebiet en verlichting4. De energie-etikettering is sinds 1 januari 2015 van kracht, met
energieklassen variërend van A tot en met G. Er werd een tijdschema opgesteld om geleidelijk aan
efficiëntere energieklassen te introduceren en de minder efficiënte te laten verdwijnen. Dit schema
wordt in Tabel 11 gepresenteerd aan de hand van de bepaling van 4 labels: het eerste vanaf 1 januari
2015, het tweede vanaf 1 januari 2016, het derde vanaf 1 januari 2018 en het vierde vanaf 1 januari
2020.

Tabel 11: Energie-efficiëntieklassen van huishoudelijke afzuigkappen als omschreven in Gedelegeerde Verordening (EU) nr.
65/2014 van de Commissie van 1 oktober 2013

Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de afzuigkappen op te maken,
worden beschreven in onderstaande tabel.

4

Verordening (EU) nr. 66/2014 van de Commissie van 14 januari 2014 tot uitvoering van Richtlijn
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor
huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft.
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Bron
Statbel

FOD VVVL (op basis van
Recupel gegevens)

Europese richtlijnen

Onderwerp

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

2010 t.e.m.
2018

nee

BE

Voorraad

2017

ja

BE

Goederen in bezit

2017

ja

BE

Levensduur

2017

ja

BE

Gemiddelde leeftijd van het
product

2017

ja

BE

2010 - 2020

nee

EU

Aantal particuliere
huishoudens in België

Richtlijnen voor
verplichtingen

Tabel 12: Ruwe gegevens voor het product 'afzuigkappen'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de afzuigkappen wordt weergegeven in Figuur 9. De
evolutie van de voorraad wordt geraamd aan de hand van gegevens van de FOD VVVL (op basis van
Recupel-gegevens). Dezelfde gegevensbron wordt gebruikt om de hypothesen voor de
leeftijdsverdeling te bepalen. Het specifieke aan dit model is dat de gemiddelde leeftijd van de voorraad
voor 2017 gebruikt werd om de voorraad van 2017 en 2018 naar leeftijd te reconstrueren. Deze
methode vereist geen bepaling van de verdeling van de voorraad volgens label, aangezien de labels pas
vanaf 1 januari 2015 hun intrede deden. Omdat er geen uitsplitsing van de verkopen naar label
beschikbaar is, werd deze informatie door deskundigen bepaald op basis van de vereisten van de
geldende richtlijn.
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LEGENDE
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 9: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'afzuigkap'
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Resultaten

Duizenden

De energielabels doen hun intrede vanaf 2015. In 2018 heeft 71% van de voorraad afzuigkappen geen
energielabel (Figuur 10). De afzuigkappen zonder label zijn 5 jaar of ouder. De afzuigkappen met een Alabel vertegenwoordigen 10% en die met een B-label 9% van de voorraad. De meer recente 'A+'- en
'A++'-labels vertegenwoordigen respectievelijk 3,7% en 1,3% van de voorraad. De verdeling van de
voorraad voor 2018 naar leeftijd en label is weergegeven in Figuur 11.
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Figuur 10: Evolutie van het aantal dampkappen volgens label in België
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Figuur 11: Verdeling van de voorraad dampkappen 2018 volgens leeftijd en volgens label
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Verbeteringspistes
De verdeling van deze voorraad is gebaseerd op een betrouwbaar gegeven (gemiddelde leeftijd van de
voorraad van 12 jaar). Er dienden echter onvermijdelijk hypothesen geformuleerd te worden om een
verdeling van de voorraad naar leeftijd te bepalen om aan deze voorwaarde te voldoen. Het verkregen
resultaat lijkt consistent, maar zou baat hebben bij validatie door het verkrijgen van informatie over de
verkopen. Het verkrijgen van verkoopgegevens is overigens tevens essentieel om de evaluatie van de
verdeling volgens label te verbeteren. Tot op heden zijn er namelijk nog geen gegevens over de
verdeling per label beschikbaar: de verdeling volgens label werd door deskundigen verricht op basis van
de verplichtingen die in de richtlijn inzake afzuigkappen vastgelegd werden. Dit geldt als de prioriteit bij
uitstek om deze eerste evaluatie te verbeteren (maar waarmee maximum iets minder dan 30% van de
voorraad gespecificeerd zou kunnen worden).
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4 – Lampen
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Scope van het product
Lampen, ongeacht de technologie (gloeilampen, fluocompactlampen, fluorescentielampen,
halogeenlampen of leds), en hun armaturen zijn onderworpen aan bepaalde eisen inzake ecologisch
ontwerp en energie-etikettering. Qua eco-ontwerp moeten de lampen voldoen aan bepaalde eisen
inzake lichtrendement5. De energie-etikettering dateert initieel van 19986 en definieert energieklassen
van A tot en met G. Klasse A kan daarbij alleen toegekend worden als een bepaalde vermogensdrempel
bereikt werd. Voor de daaropvolgende klassen wordt een energie-efficiëntie-index gekwantificeerd
door het vermogen van de lamp in kwestie te vergelijken met een referentievermogen (gedefinieerd op
basis van het lumen-niveau) (Tabel 13).

Tabel 13: Energie-efficiëntieklassen van lampen voor huishoudelijk gebruik zoals gedefinieerd in Richtlijn 98/11/EG van de
Commissie van 27 januari 1998.

Vervolgens werd dit systeem met ingang vanaf 1 september 2013 gewijzigd in overeenstemming met
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 874/20127 om rekening te houden met de technologische
vooruitgang, waarbij de oorspronkelijke schaal van A tot G werd vervangen door een veeleisender schaal
van A+++ tot E (Tabel 14). Deze nieuwe classificatie is gebaseerd op het gecorrigeerde vermogen van de
verliezen van het bedieningsapparaat in verhouding tot het referentievermogen.

0

IEE voor nietgerichte lampen

IEE voor gerichte
lampen

A++ (meest efficiente
toestellen)
A+

IEE ≤ 0,11

IEE ≤ 0,13

0,11 < IEE ≤ 0,17

0,13 < IEE ≤ 0,18

A

0,17 < IEE ≤ 0,24

0,18 < IEE ≤ 040

B

0,24 < IEE ≤ 0,6

0,40 < IEE ≤ 0,95

C

0,6 < IEE ≤ 0,8

0,95 < IEE ≤ 1,20

D

0,8 < IEE ≤ 0,95

1,20 < IEE ≤ 1,75

E (minst efficiente toestellen)

IEE > 0,95

IEE > 1,75

Tabel 14: Energie-efficiëntieklassen van lampen voor huishoudelijk gebruik, zoals gedefinieerd in de Gedelegeerde Verordening
(EU) nr. 874/2012 van 12 juli 2012

5

Verordening (EG) nr. 245/2009 van de Commissie van 18 maart 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en
de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor
hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden;
6
RICHTLIJN 98/11/EG van de Commissie van 27 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de
etikettering van het energieverbruik van lampen voor huishoudelijk gebruik betreft;
7
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) nr. 874/2012 van de Commissie van 12 juli 2012 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het
Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische lampen en verlichtingsarmaturen.
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Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie van 12 december 2012 werden de
eisen inzake ecologisch ontwerp voor gerichte lampen echter herzien. Als gevolg hiervan werden de
huidige energieklassen voor dit type lamp opnieuw gedefinieerd en deze worden in Tabel 158
weergegeven.

Tabel 15: Energieklassen van lampen en armaturen volgens de Verordeningen (EU) nr. 974/2012, (EG) nr. 244/2009, (EG) nr.
245/2009 en (EU) nr. 1194/2012.

Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de lampen op te maken, worden
beschreven in onderstaande tabel.
Bron

Onderwerp

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

2010 t.e.m.
2018

nee

BE

Energy consumption
Survey BH

Voorraad lampen per
type

2010

nee

BE

FOD VVVL (op basis
van GfK gegevens)

Lampenverkoop in België

2010 t.e.m.
2014

ja

BE

Tabel 16: Ruwe gegevens voor het product 'lampen'

8

Bron: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Implementation%20Guide%20Lighting.pdf
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Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de lampen wordt weergegeven in Figuur 12. Met de
gegevens van de ECS-BH-enquête kunnen we de voorraad voor 2010 per lamptype (gloeilamp, CFL,
fluorescentie, halogeen, led) bepalen. Vervolgens worden twee methoden onderscheiden om de
ontwikkeling van de voorraad op basis van de beschikbare gegevens te ramen.
Voor de periode 2010 en 2014 wordt de verhouding "lampen per huishouden in 2010" gebruikt
om de voorraad voor 2014 te kwantificeren. Deze voorraad voor 2014 wordt vervolgens
uitgesplitst naar lamptype op basis van beschikbare verkoopinformatie. Met andere woorden,
het aandeel van elk lamptype in de verkoop werd gekwantificeerd en de verandering in deze
verhoudingen werd berekend. Diezelfde evolutie werd toegepast op het aandeel van elk
lamptype in de totale voorraad, rekening houdend met het totale cumulatieve
vernieuwingspercentage over de periode: slechts een deel van de voorraad (de voorraad die is
vernieuwd) wordt immers door deze trend beïnvloed. Tussen 2010 en 2014 wordt vervolgens
een interpolatie uitgevoerd om de voorraad per lamptype te bepalen. Daarna wordt de
levensduur van de verschillende lamptypen gekalibreerd, zodat het model uitgaande en
inkomende bewegingen kan simuleren (rekening houdend met de substitutie-effecten) om de
evolutie van de voorraad aan te passen aan de berekende voorraad en de jaarlijkse verkoop aan
de werkelijke verkoop (FOD VVVL-gegevens vanuit Gfk).
Voor de periode na 2014 wordt de totale voorraad gekwantificeerd aan de hand van het model
op basis van een deskundige schatting van de evolutie van de verkopen en de
levensverwachting. Deze evolutiehypothesen werden gedefinieerd door ervoor te zorgen dat
het aantal lampen per huishouden altijd gelijk was aan 28,5 ± 0,5. Over deze hypothese kan er
natuurlijk gediscussieerd worden, maar er is geen aanvullende informatie beschikbaar om een
solidere hypothese te formuleren.
De leeftijdsverdeling werd in 2010 gedefinieerd op basis van hypothesen, waarbij erop toegezien werd
dat het eerste jaar overeenkomt met het percentage van de verkopen ten opzichte van de totale
voorraad in 2010. Voor de andere jaren werd er door de deskundigen een uitsplitsing van de voorraad
naar afnemende leeftijd bepaald.
Wat de verdeling per label betreft, deze werd gedefinieerd door een deskundige die rekening hield met
de vereisten van de verschillende richtlijnen die in de betrokken periode van kracht waren (Tabel 15).
Aangezien bijvoorbeeld vastgesteld werd dat de leds gemiddeld een A-label hadden, werd er in 2018
van uitgegaan dat 50% van de verkopen over een A-label beschikte (Tabel 15). Evenzo werd ervan
uitgegaan dat 50% van de verkoop aan halogeenlampen een D-label had (Tabel 15). Over deze
hypothesen kan natuurlijk gediscussieerd worden, maar er is geen enkele andere informatie waarmee
er solidere hypothesen geformuleerd kunnen worden.
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LEGENDE
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 12: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'lamp'

ICEDD

43

Bepaling van de voorraad energie- en energiegerelateerde producten | April 2019

Resultaten
De voorraad lampen in België is in de loop van de periode met 9% toegenomen (Figuur 13), als gevolg
van de toename van het aantal huishoudens. De kleine daling van de voorraad in 2015 en 2016 is te
wijten aan het wegvallen van de verkoop van gloeilampen die een kortere levensduur hadden dan
andere lampen. In 2018 hebben alle lampen een label. Label A vertegenwoordigt 33% van de voorraad,
label B 17% van de voorraad, label C 12% van de voorraad en labels D-E 22% van de voorraad.

Duizenden

In termen van lamptype vertegenwoordigen led-lampen bijna 30% van de voorraad, halogeenlampen
38% en fluocompactlampen 31% van de voorraad. Van 2010 tot 2018 is de voorraad gloeilampen gezakt
van 30% van de voorraad in 2010 naar 2% van de voorraad in 2018. Dit komt door het progressieve
verbod op gloeilampen vanaf 2009 tot het totale verbod in 2012. Meer recentelijk zijn sinds 1 september
2018 ook bijna alle halogeenlampen in Europa verboden.
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geen label
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Figuur 13: Evolutie van het aantal lampen volgens label in België
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Figuur 14: Evolutie van het lampenpark volgens label in België

Verbeteringspistes
Er waren zeer weinig gegevens beschikbaar om het voorraadmodel van de lampen uit te werken.
Aangezien het een specifiek product is, met een hoge mate aan substitutie-effecten, is het moeilijk om
een betrouwbare schatting te maken.
Wij raden u aan om de huidige evaluatie te verbeteren door ervoor te zorgen dat u het volgende in
handen krijgt:
Meer recente verkoopgegevens met een uitsplitsing van de verkopen naar label en lamptype
Minstens één waarde van de totale voorraad per recenter lamptype
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5/6 – Verwarmingsketels & Verwarming
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Scope van het product
De verwarmingsinstallaties zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energieetikettering. Afhankelijk van het verwarmingssysteem bestaan er verschillende regels en daarom
bestaan er verschillende schalen van energielabels. Concreet worden in de energieetiketteringsverordeningen geharmoniseerde bepalingen inzake etikettering en standaard
productinformatie over energie-efficiëntie vastgelegd. Zo dekken bijvoorbeeld de rendementsklassen
'A' tot 'G' de verschillende types van conventionele ketels. De klassen 'A+' en 'A++' moeten het gebruik
van warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen bevorderen. Deze verordening gaat
vergezeld van een verbod op het 'in de handel brengen' en 'in gebruik nemen' van
verwarmingstoestellen die niet aan bepaalde efficiëntieklassen voldoen. Zo is bijvoorbeeld voor
brandstofketels (stookolie/gas) de minimaal toegestane rendementsklasse B (Ƞs ≥ 86%) en voor
verwarmingsinrichtingen met warmtepomp (geleverde temperatuur > 55°C) is de minimaal toegestane
rendementsklasse A+ (Ƞs ≥ 100%). Een overzicht van de voorschriften per verwarmingstoestel en de
bijbehorende energielabels is opgenomen in de onderstaande tabel.
Vanaf
26/09/2015

Verwarmingssysteem
Verwarmingsketels
vaste brandstof a

Centrale
Verwarming

op

Verwarmingsketels
zonder vaste brandstof

Vanaf
01/01/2018

A++ tot G*

Vanaf
26/09/2019

Vanaf
01/01/2022

A+++ tot D

A++ tot G

A+++ tot D

b

A++ tot G*

A+++ tot D

Warmtepomp b

A++ tot G*

A+++ tot D

b

Warmtekrachtkoppeling

Lokale
Verwarming
(en extra)

Vanaf
01/04/2017

Vaste brandstoffen c
Exclusief
brandstoffen c

vaste

A++ tot G

A++ tot G

* tot A+++ indien vergezeld van een zonne-apparaat
a
Gelegeerde verordening (UE) 2015/1187 van de Commissie van 27 april 2015
b
Gelegeerde verordening (UE) 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013
c

Gelegeerde verordening (UE) 2015/1186 van de Commissie van 24 april 2015
Tabel 17: Samenvatting van de wetgeving inzake energie-etikettering voor verwarmingsapparaten

Er werden drie verschillende modellen ontwikkeld om deze producten te dekken: een 'centrale
verwarming'-model dat gebruikmaakt van de inrichtingen die bij 'centrale verwarming' in Tabel 17
worden beschreven, een 'decentrale verwarming'-model en een 'bijverwarming'-model die
gebruikmaken van de apparaten die in 'gedecentraliseerde en bijverwarming' in Tabel 17 worden
beschreven. Het verschil tussen de laatste twee modellen is dat het eerste op gedecentraliseerde
kachels slaat, terwijl het tweede uitsluitend betrekking heeft op de kleine bijverwarmingen.
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om de voorraadmodellen van de verwarmingstoestellen op te
maken, worden beschreven in onderstaande tabel.

Modèles

Alle

Centrale
Verwarming

Lokale
Verwarming

Bijverwarming

Bron

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

Onderwerp

2010 t.e.m.
2018

nee

BE

Energy
Consumption
Survey BH

Verdeling volgens
leeftijd en energielabel

2010

nee

BE

Regionale
energiebalansen

Aantal woningen met
individuele verwarming
en aantal ketels bij
collectieve verwarming

2010 t.e.m.
2016

nee

BE

ADS

Kadaster om het aantal
collectieve ketels te
bepalen

2006 t.e.m.
2018

nee

BE

ATTB Verkoop van
verwarmingsketels

Verkopen per label

2006 à
2018

nee

BE

Regionale
balansen

Aantal woningen met
individuele verwarming
en aantal ketels bij
collectieve verwarming

2010 t.e.m.
2016

nee

BE

Energy
Consumption
Survey BH

Aantal kachels per
woning

2010

nee

BE

Energy
Consumption
Survey BH

Voorraad 2010

2010

nee

BE

Tabel 18: Ruwe gegevens van de modellen voor de verwarmingsinrichtingen
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Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van de voorraadmodellen voor de verwarmingsinrichtingen is vergelijkbaar.
Voor de centrale verwarming wordt het gecreëerde model beschreven in Figuur 15. De evolutie van de
voorraad wordt geschat op basis van de regionale balansgegevens van 1990 tot 2016. Het aantal
apparaten wordt geraamd door uit te gaan van één ketel per woning met individuele verwarming en
van het aantal ketels per collectieve verwarming van 2010 tot 2016. Het aantal woningen met
collectieve verwarming is afkomstig van de ruwe gegevens uit het kadaster van STATBEL. Voor 2017 en
2018 werd de voorraad bepaald op basis van de evolutietendens van de voorgaande jaren. Vervolgens
werd de raming vergeleken met de jaarlijkse verkopen in België, gegevens afkomstig van de ATTB, om
de resultaten te verfijnen en de veronderstellingen dichter bij de realiteit te brengen. Daarna wordt
deze voorraad uitgesplitst naar leeftijd en label op basis van informatie uit de ECS-BH-enquête van 2010.
Deze informatie moest echter worden gecorrigeerd, omdat er enkele systematische fouten optraden:
de leeftijdsverdeling was niet altijd consistent (lacunes in de tijdreeksen) en er waren energielabels in
aanmerking genomen, die niet bestonden.
Voor de gedecentraliseerde verwarming en de bijverwarming wordt de algemene werking van de
voorraadmodellen beschreven in Figuur 16. Wat de centrale verwarming betreft, werden de ECS-BHgegevens op eenzelfde manier gecorrigeerd om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen
(tijdreeksen zonder lacunes en in overeenstemming met de richtlijn voor energie-etikettering). Het
belangrijkste verschil met het voorraadmodel van de centrale verwarming is dat er geen
verkoopgegevens beschikbaar zijn. Het model werd daarom niet gekalibreerd. Hierbij dient opgemerkt
dat de modellen deze functionaliteit niettemin bieden, voor het geval dat er in de toekomst gegevens
beschikbaar zouden komen. De voorraad van de gedecentraliseerde verwarming wordt op dezelfde
manier berekend als die van de centrale verwarming. Voor bijverwarming is echter alleen informatie
over 2010 beschikbaar. De voorraad werd over de gehele periode als constant beschouwd.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 15: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'centrale verwarming'
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a) Gedecentraliseerde verwarming

b) Bijverwarming

LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 16: Algemene werking van de voorraadmodellen voor de producten 'gedecentraliseerde verwarming' en 'bijverwarming'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad centrale verwarmingen in België is in de periode 2010-2018 met 6% toegenomen (Figuur
17). In 2018 heeft 25% van de voorraad een label en 21% een A-label. Er dient echter op gewezen dat
de bepaling van de energieklassen verschilt al naargelang de verwarmingsinrichtingen. De
energieklassen van brandstofketels worden gedefinieerd op basis van een energie-efficiëntie-index,
terwijl voor andere toestellen uitgegaan wordt van hun seizoensgebonden energie-efficiëntie η. Ook
voor warmtepompen werd er trouwens een specifieke schaal gedefinieerd. De evolutie van het aantal
centrale verwarmingen per vector is in Figuur 18 weergegeven. De verdeling van de voorraad voor 2018
per label en per type hulpbron of inrichting wordt in Figuur 19 gedetailleerd.
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Figuur 17: Evolutie van het aantal centrale verwarmingen volgens label in België
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Figuur 18: Evolutie van het aantal centrale verwarmingen per vector
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Figuur 19: Beschrijving van de voorraad voor 2018 per label en per type bron/verwarmingsinrichting voor de centrale
verwarming

Duizenden

De voorraad kachels (gedecentraliseerde verwarmingen) in België is in de periode 2010-2018 met 6%
toegenomen (Figuur 20). Wat de bijverwarmingen betreft, is de evolutie van de voorraad stabiel, zoals
gedefinieerd in de hypothesen (Figuur 22). Veranderingen in het aantal kachels en bijverwarmingen per
vector worden weergegeven in Figuur 21 en Figuur 23. In 2018 heeft slechts 4% van de kachelvoorraad
en 3% van de voorraad bijverwarmingen een label. Alleen kachels en bijverwarmingen, met uitzondering
van vaste brandstoffen, zijn namelijk in (en vanaf) 2018 onderworpen aan de respectieve regelgeving.
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Figuur 20: Evolutie van het park aan gedecentraliseerde verwarmingen volgens label in België
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Figuur 21: Evolutie van het aantal gedecentraliseerde verwarmingen per vector
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Figuur 22: Evolutie van de bijverwarmingstoestellen volgens label in België
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Figuur 23: Evolutie van het aantal bijverwarmingstoestellen per vector
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Verbeteringspistes
De evaluaties van de voorraden van centrale verwarmingen en gedecentraliseerde verwarmingen
(kachels) zijn gebaseerd op regionale balansen. Deze evaluaties worden daarom als betrouwbaar
beschouwd. Bovendien kon het model voor centrale verwarming worden gekalibreerd met
verkoopgegevens. Wat de bijverwarming betreft, zijn de voorraadgegevens betrouwbaar voor 2010,
maar werd de ontwikkeling van de voorraad geraamd op basis van een sterke hypothese: de voorraad
is stabiel over de periode 2010-2018. Om de beoordeling van de voorraad bijverwarmingsinrichtingen
te verbeteren, raden wij daarom aan om een recentere voorraadraming (aan de hand van een enquête)
te verrichten of verkoopgegevens te verkrijgen die het mogelijk maken om het model te kalibreren.
Wat de verdelingen naar leeftijd en label betreft, kennen de drie voorraadmodellen voor
verwarmingstoestellen dezelfde beperkingen. Ten eerste, wat de verdeling volgens leeftijd betreft, zijn
de gegevens afkomstig van de ECS-BH-enquête. Deze gegevens zijn vertekend (lacunes in de tijdreeksen
van de verdeling naar leeftijd en aanwezigheid van energielabels terwijl die niet bestonden). Deze
vertekeningen werden gecorrigeerd, maar met een andere gegevensbron zou men de verdelingen naar
leeftijd op basis van de geformuleerde hypothesen kunnen valideren. Wat de verdeling volgens label
betreft, zijn er tot op heden geen gegevens beschikbaar. In het ideale geval worden er voor elk type
verwarmingstoestel recente verkoopgegevens per label verzameld. Aan de hand van deze gegevens
zouden dan enerzijds de hypothesen voor de verdeling van de verkopen volgens label gevalideerd
kunnen worden en zouden anderzijds de modellen gekalibreerd kunnen worden.
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7 – Boiler
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Scope van het product
Boilers, warmwatertoestellen en warmwateropslagtanks zijn onderworpen aan bepaalde eisen inzake
ecologisch ontwerp en energie-etikettering. Qua eco-ontwerp moeten de boilers voldoen aan bepaalde
eisen inzake lichtrendement9.
Wat de energie-etikettering betreft10, deze is sinds 2015 van kracht ingevolge de ErP-richtlijn ('Energyrelated Products'). Het energierendement van de boilers wordt weergegeven door een schaal van A tot
G. In 2017 werd deze schaal aangepast van A+ tot F. De gecombineerde eenheden, d.w.z. die voor zowel
ruimteverwarming als warmwaterproductie, zijn voor beide toepassingen afzonderlijk ingedeeld. De
energieklassen per type boiler worden in onderstaande tabel weergegeven.

Type

Vanaf 26/09/2015

Vanaf 26/09/2017

Boilers, ook als ze zijn geïntegreerd in
gecombineerde producten bestaande
uit een boiler en een zonne-energieapparaat (conventioneel, zonneenergie, thermodynamisch)

A t.e.m. G

A+ t.e.m. F

Warmwaterketels

A t.e.m. G

A+ t.e.m. F

Zonne-apparaten

-

-

A+++ t.e.m. G

-

Gecombineerde producten bestaande
uit een boiler en een zonne-energieapparaat

Tabel 19: Energieklassen per type boiler zoals gedefinieerd in de Richtlijn van 18 februari 2013.

Ruwe gegevens
Voor beide typen boilers werden identiek dezelfde gegevensbronnen gebruikt om de voorraadmodellen
op te maken. Ze worden beschreven in onderstaande tabel.

Bron
Statbel
Energy Consumption
Survey BH
Huishoudbudgetonderzoek
(HBS)

Onderwerp

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

Aantal particuliere
huishoudens in België
Toestellenpark in
2010
Verdeling volgens
leeftijd
Toestellenpark in
2016

2010 t.e.m.
2018

nee

BE

2010

nee

BE

2010

nee

BE

2016

nee

BE

Tabel 20: Ruwe gegevens voor het product 'boiler'

9

VERORDENING (EU) nr. 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen;
10
RICHTLIJN 2010/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik
en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten
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Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de boilers wordt weergegeven in Figuur 24. De
evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van gegevens van de ECS-BH-enquête van 2010
en de enquête naar het budget van de huishoudens voor 2016. Daarna wordt deze voorraad uitgesplitst
naar leeftijd en label op basis van informatie uit de ECS-BH-enquête.
Voor de schatting van de evolutie van de voorraad wordt het aantal apparaten geschat op basis van de
volgende gegevens:
Voor het jaar 2010 wordt het aantal apparaten ontleend aan de ECS-BH-enquêtegegevens,
ongeacht het type boiler.
Voor het jaar 2016, voor de boilers van het geisertype, worden de parken "1. Een gecombineerd
systeem - een doorstroomboiler die deel uitmaakt van de verwarmingsinstallatie", " 4. Een
doorstroomboiler - niet in de keuken" en "5. Een doorstroomboiler - in de keuken" uit het
huishoudbudgetonderzoek opgeteld en verdeeld per energievector (elektr., aardgas, diesel,
butaan-propaan, steenkool) naar rato van de verhoudingen in 2010. Daarbij zal men er zich
echter wel van vergewissen dat de SWW-productie (sanitair warm water) op basis van steenkool
overeenkomt met de helft van wat het in 2010 vertegenwoordigde, omdat we ervan uitgaan
dat dit type energiedrager geleidelijk aan verdwijnt.
Voor de warmwatertoestellen van het boilertype wordt het park "2. Een gecombineerd systeem
- een boiler die aangesloten is op de verwarmingsinstallatie" uit het huishoudbudgetonderzoek
verdeeld per energievector (elektr., aardgas, diesel, butaan-propaan, steenkool) naar rato van
de verhoudingen in 2010. Ook hier zal ervoor worden gezorgd dat de SWW-productie (sanitair
warm water) op basis van steenkool overeenkomt met de helft van wat het in 2010
vertegenwoordigde.
Na 2016 wordt de voorraad berekend op basis van de SWW-ratio per huishouden uit EBM van
2016, vermenigvuldigd met het aantal huishoudens. Met uitzondering van de systemen die op
basis van steenkool werken en de neerwaartse trend van 2010-2016 volgen.
Wat thermische zonne-energie betreft, deze wordt voor geisers als constant beschouwd om
een spoor van de gegevens van 2010 te bewaren. Voor de boilers komen de thermische zonneenergie (som van "met en zonder bijverwarming") en de warmtepompen overeen met het park
uit het huishoudbudgetonderzoek van 2016.
Wat de verkopen volgens label betreft, zijn er tot op heden voor geen enkel type boiler gegevens
beschikbaar.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar label en naar leeftijd werd berekend op grond van
de gegevens van de ECS-BH-enquête van 2011. Voor de geisers werden alle apparaten in klasse C
opgenomen. Voor de boilers werden alle toestellen in de 'geen label'-klasse ingedeeld. De parameters
van het voorraadevolutiemodel, d.w.z. de levensduur van het product en de gemiddelde leeftijd, zijn
gebaseerd op verklaringen van deskundigen.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 24: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'boiler'
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4. Resultaten
De voorraad geisers in België is in de periode 2010-2018 met 41% toegenomen (Figuur 25). In 2018 had
het grootste deel van de voorraad geen label (60%), terwijl de 'A+'-, 'A'-, 'B'- en 'C'-labels respectievelijk
1,8%, 6,2%, 14,8% en 16,9% van de voorraad uitmaakten. De 'A+++'- en 'A++'-labels zijn quasi niet
vertegenwoordigd in de voorraad (<0,002%). De evolutie van de boilervoorraad per vectortype wordt
weergegeven in

Duizenden

Figuur 26.
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Figuur 25: Evolutie van het aantal geisers per label in België
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Figuur 26: Evolutie van het aantal geisers per vector in België
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Duizneden

De voorraad SWW-boilers in België is in de periode 2010-2018 met 28,5% gedaald (Figuur 27). In 2018
had het grootste deel van de voorraad geen label (68%), terwijl de 'A++'-, 'A+'-, 'A'-, 'B'- en 'C'-labels
respectievelijk 0,2%, 2,6%, 7,3%, 14,1% en 7,4% van de voorraad uitmaakten. De 'A+++'-labels zijn quasi
niet vertegenwoordigd in de voorraad (0,04%). De evolutie van de boilervoorraad per vectortype
wordt weergegeven in Figuur 28.
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Figuur 27: Evolutie van het aantal boilers per label
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Figuur 28: Evolutie van het aantal boilers per vector

ICEDD

61

Bepaling van de voorraad energie- en energiegerelateerde producten | April 2019

5. Verbeteringspistes
De voorraadbeoordelingen voor warmwatertoestellen van het type geisers en boilers zijn gebaseerd op
de ECS-BH-enquête (2010) en het huishoudbudgetonderzoek (2016). De EBM-gegevens voor 2018 zijn
niet beschikbaar, maar kunnen ingevoerd en gebruikt worden om het model opnieuw te kalibreren.
Deze evaluaties worden daarom als betrouwbaar beschouwd.
Het model is gebaseerd op de vector die wordt gebruikt door het doorstroomsysteem voor de productie
van warm water, omdat het nuttig leek om dit park te onderscheiden. In de toekomst zou het echter
best kunnen dat apparaten toegevoegd worden die werken op de vectoren stookolie, aardgas, butaanpropaan en steenkool, omdat de labels van deze apparaten losstaan van de brandstof.
Wat de verdeling volgens leeftijd betreft, zijn de gegevens afkomstig van de ECS-BH-enquête. Deze
gegevens geven een vertekend beeld (verdeling naar leeftijdsklasse) en zijn gelijkmatig verspreid over
de bestudeerde periode. Dit interfereert enkel met de evolutie van het park (vernieuwing van de
toestellen), maar niet met de labels.
Wat de verdeling volgens label betreft, zijn er tot op heden geen gegevens beschikbaar. In het ideale
geval worden er voor elk type SWW-inrichting (Sanitair Warm Water) recente verkoopgegevens per
label verzameld. Aan de hand van deze gegevens zouden dan enerzijds de hypothesen voor de verdeling
van de verkopen volgens label gevalideerd kunnen worden en zouden anderzijds de modellen
gekalibreerd kunnen worden.
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8 – Vaatwasser
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Scope van het product
De vaatwassers zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering. Qua
eco-ontwerp moeten de vaatwassers voldoen aan bepaalde eisen inzake energie-efficiëntie alsook op
het vlak van was- en droogrendement11.
Wat de energie-etikettering betreft, deze is sinds 1997 van toepassing op vaatwassers via Richtlijn
97/17/EG van de Commissie van 16 april 1997. Sinds eind 2011 wordt een nieuwe etikettering toegepast
overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie van 28 september
2010. De energieschaal, voorheen van A tot G, varieert nu van A+++ tot D (Tabel 21 &

Energie Efficiëntie klasse

Energie efficiëntie index

A+++ (meest efficiente
toestellen)
A++
A+
A
B
C
D (minst efficiente toestellen)

IEE < 50
50 ≤ IEE < 56
56 ≤ IEE < 63
63 ≤ IEE < 71
71 ≤ IEE < 80
80 ≤ IEE < 90
IEE ≥ 90

Tabel 22). Vanaf 1 december 2013 moeten alle vaatwassers minstens voldoen aan de eisen van klasse A+

(behalve de kleinste modellen, die een A-label mogen dragen).
Energie Efficiëntie klasse
A
B
C
D
E
F
G

Energie efficiëntie index EI
EI < 0,64
0,64 ≤ EI < 0,76
0,76 ≤ EI < 0,88
0,88 ≤ EI < 1,00
1,00 ≤ EI < 1,12
1,12 ≤ EI < 1,24
EI ≥ 1,24

Tabel 21: Energie-efficiëntieklassen zoals gedefinieerd in Richtlijn 97/17/EG van de Commissie van 16 april 1997

Energie Efficiëntie klasse
A+++ (meest efficiente
toestellen)
A++

Energie efficiëntie index
IEE < 50
50 ≤ IEE < 56

11

Verordening (EU) nr. 1016/2010 van de Commissie van 10 november 2010 houdende
uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad voor het
vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke afwasmachines;
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A+
A
B
C
D (minst efficiente toestellen)

56 ≤ IEE < 63
63 ≤ IEE < 71
71 ≤ IEE < 80
80 ≤ IEE < 90
IEE ≥ 90

Tabel 22: Energie-efficiëntieklassen zoals gedefinieerd door Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie
van 28 september 2010
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de vaatwassers op te maken, worden
beschreven in onderstaande tabel.

Bron

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

Onderwerp

2010 t.e.m.
2018

nee

BE

Huishoudbudgetonderzoek
(HBS)

Goederen in bezit

2010-20122014-2016

nee

BE

Energy Consumption
Survey BH

Verdeling per leeftijd en
energielabel

2010

nee

BE

FOD VVVL (op basis van
GfK gegevens)

Verkoop per energielabel

2009 t.e.m.
2014

ja

BE

2015-2016

ja

BE

Ecodesign Tool VITOICEDD

Gemiddelde levensduur
van het product

2010

nee

BE

FOD VVVL (op basis van
Recupel gegevens)

Gemiddelde levensduur
van het product

2017

ja

BE

Tabel 23: Ruwe gegevens voor het product 'vaatwasser'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de vaatwassers wordt weergegeven in Figuur 29. De
evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van gegevens van de enquête naar het budget van
de huishoudens. Deze voorraad wordt vervolgens verdeeld volgens leeftijd en label op basis van
informatie uit Belgische en Europese studierapporten over de verdeling van de initiële voorraad.
Voor de schatting van de evolutie van de voorraad wordt het aantal toestellen geschat op basis van het
huishoudbudgetonderzoek voor de jaren 2010, 2012, 2014 en 2016. Voor 2017 en 2018 werd de
voorraad geraamd op basis van de evolutietendens van de voorgaande jaren.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar leeftijd werd berekend op grond van de gegevens
van de ECS-BH-enquête.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar label werd berekend op grond van de gegevens van
de FOD VVVL (vertrekkende van de Gfk-gegevens) van 2009 tot 2014 en van 2016 tot 2017. Voor 2018
werd de voorraad bepaald op basis van de evolutietendens van de voorgaande jaren.
De verdeling van de voorraad naar leeftijd en label werd geschat op basis van de gegevens uit de ECSBH-studie.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 29: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'vaatwasser'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad vaatwassers in België is in de periode 2010-2018 met 28% toegenomen (Figuur 30). In 2018
heeft de gehele voorraad een energielabel. 10% van de voorraad heeft daarbij een 'A+++'-label, 32%
van de voorraad een 'A++'-label, 27% van de voorraad een 'A+'-label en 30% van de voorraad een 'A'label.
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Figuur 30: Evolutie van het aantal vaatwassers volgens label in België
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Verbeteringspistes
De schatting van de evolutie van de vaatwasmachinevoorraad wordt betrouwbaar geacht, aangezien
deze gebaseerd is op de gegevens van het EBM-onderzoek tot in 2016. De voorraad voor 2018 kan
bovendien worden bijgewerkt, zodra de gegevens voor 2018 beschikbaar zijn.
Wat de verdeling volgens leeftijd betreft, deze is afkomstig van de ECS-BH-enquête voor 2010. Ze
evolueert vervolgens via de bepaling van de levensduur van het product gedurende de hele periode.
Die laatste is degressief en gebaseerd op ruwe gegevens in 2010 (Vito-Icedd) en 2017 (FOD VVVL (op
grond van Recupel-gegevens)). Het gebruik van deze gegevens lijkt tot een consistent resultaat te leiden.
Toch zou het interessant zijn om de gemaakte schatting te kunnen valideren met behulp van
aanvullende gegevens. Zo zouden de jaarlijkse verkoopgegevens bijvoorbeeld de geschatte jaarlijkse
verkoopcijfers kunnen valideren via de parameters die momenteel in het model gedefinieerd zijn.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar label wordt betrouwbaar geacht. Deze is immers
hoofdzakelijk gebaseerd op betrouwbare en recente verkoopgegevens (van 2009 tot 2014 en van 2016
tot 2017).
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9 – Koelkast
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Scope van het product
De koelkasten zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering. Qua ecoontwerp moeten de koelkasten sinds 2010 voldoen aan bepaalde eisen inzake energie-efficiëntie12.
De energie-etikettering is sinds 1994 van toepassing op koelkasten13. Het energielabel heeft een schaal
van A tot G. Vanaf 30 november 2011 is nieuwe wetgeving van toepassing, met twee nieuwe labels (van
01/12/2011 tot 01/07/2014 en vanaf 01/07/2014)14. In beide gevallen verschilt de definitie van de
bestaande klassen aanzienlijk van die van 1994 en verschijnen er nieuwe klassen (A+, A++ et A+++).
Bovendien wordt met ingang van 1 juli 2014 de drempelwaarde voor de overgang van klasse A naar
klasse A+ gewijzigd. Het is daarom noodzakelijk om de verdeling naar label naar leeftijd te bestuderen.
De onderstaande tabellen geven een gedetailleerd overzicht van de drempelwaarden voor elk label
volgens de vigerende richtlijn.
Energie efficiëntie index I
I < 55
55 ≤ I < 75
75 ≤ I < 90
90 ≤ I < 100
100 ≤ I < 110
110 ≤ I < 125
125 ≤ I

Energie Efficiëntie klasse
A
B
C
D
E
F
G

Tabel 24: Energie-efficiëntieklassen zoals bepaald door Richtlijn 94/2/EG van de Commissie van 21 januari 1994

12

VERORDENING (EG) nr. 643/2009 van de Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn
2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor
koelapparaten voor huishoudelijk gebruik;
13

RICHTLIJN 94/2/EG VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke
elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft.
14

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) NR. 1060/2010 VAN DE COMMISSIE van 28 september 2010
houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking
tot de energie-etikettering van huishoudelijke koelapparaten
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(a) Energie-efficiëntieklassen van 01/12/2011 tot 30/06/2014

(b) Energie-efficiëntieklassen vanaf 01/07/2014
Tabel 25: Energie-efficiëntieklassen gedefinieerd in de Gedelegeerde Verordening nr. 1060/2010 van de Commissie van 28
september 2010, van kracht tussen 01/12/2011 en 30/06/2014 (a) en vanaf 01/07/2014 (b)
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de koelkasten op te maken, worden
beschreven in onderstaande tabel. Wat de gegevens uit het huishoudbudgetonderzoek betreft, wordt
rekening gehouden met alle koelkasten (1-deurs en 2-deurs) vanaf 2011. Daarom worden de gegevens
vanaf 2011 niet gebruikt. Ook de gegevens van de FOD VVVL (op basis van Recupel-gegevens), waarbij
rekening wordt gehouden met alle koelkasten, worden niet gebruikt.
Bron

Onderwerp

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking
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BE

2006 t.e.m.
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nee

BE
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BE
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2010 t.e.m.
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Statbel
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Huishoudbudgetonderzoek
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GfK gegevens)

Verkoop per energielabel
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2010
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Recupel gegevens)
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2017

ja

BE

Tabel 26: Ruwe gegevens voor het product '1-deurskoelkast'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de 1-deurskoelkasten wordt weergegeven in Figuur
31. De evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van de voor de jaren 2006 tot 2010
beschikbare gegevens van de enquête naar het budget van de huishoudens. De daaropvolgende jaren
werden ook koel-vriescombinaties meegeteld. Bijgevolg werd de voorraad na 2010 geraamd op basis
van de evolutietendens die van 2006 tot 2010 werd waargenomen.
De verdeling van de voorraad naar leeftijd werd berekend op grond van de gegevens van 2010 van de
ECS-BH-enquête. Deze gegevens werden echter aangepast om rekening te houden met de levensduur
van het product. Volgens de ECS-BH-enquête is 18% van de voorraad meer dan 20 jaar oud en wordt de
levensduur in 2010 geschat op 16 jaar. Deze verdeling maakt het niet mogelijk een raming te maken van
een consistente voorraadontwikkeling, als er rekening wordt gehouden met de levensduur van het
product. Als gevolg hiervan hebben we de trend in de ECS-BH-gegevens gecorrigeerd, zodat de verdeling
naar leeftijd van de voorraad afneemt.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar label werd berekend op grond van de
verkoopgegevens van de FOD VVVL (vertrekkende van de Gfk-gegevens) van 2009 tot 2014. Voor de
voorgaande jaren werd de verdeling geëxtrapoleerd (2007 en 2008) via de analyse van de ECS-BHgegevens (vóór 2007). Voor de jaren 2015 tot 2018 werden er door deskundigen hypothesen voor de
evolutie van de verdeling van de verkoop per label geformuleerd door de belangrijkste modellen te
raadplegen, die in 2018 in de grote ketens te koop aangeboden werden (bijna allemaal A+++).
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 31: Algemene werking van het voorraadmodel van het product '1-deurskoelkast'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad 1-deurskoelkasten in België is in de periode 2010-2018 met 8% toegenomen (Figuur 32).
In 2018 heeft de gehele voorraad een energielabel. 23% van de voorraad heeft daarbij een 'A+++'-label,
17% van de voorraad een 'A++'-label en 36% van de voorraad een 'A'-label.
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Figuur 32: Evolutie van het aantal 1-deurskoelkasten volgens label in België
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Verbeteringspistes
De evolutie van de voorraad is gebaseerd op gegevens van 2006 tot 2010 uit de EBM-enquête. Voor de
daaropvolgende jaren werd een extrapolatie gemaakt, waarbij rekening werd gehouden met de
ontwikkeling van het aantal huishoudens. Vanaf 2012 omvatten de EBM-onderzoeksgegevens immers
zowel koelkasten als koel-vriescombinaties. Het verkrijgen van gegevens over de voorraad 1deurskoelkasten na 2010, of minstens over de jaaromzet na 2010, zou het dus mogelijk maken om de
evolutie van de gekwantificeerde voorraad te valideren.
Wat de leeftijdsverdeling betreft, zou het interessant zijn om de ECS-BH-gegevens te vergelijken met
andere bronnen om de verdeling en de geformuleerde hypothesen te valideren.
Wat de verdeling per label betreft, deze is gebaseerd op betrouwbare gegevens voor de periode 2009
tot 2014. De trend die gedefinieerd werd op basis van hypothesen voor de periode 2014-2018, lijkt in
overeenstemming te zijn met de modellen die op de markt gebracht werden. Het betreft hier dus geen
prioriteit om het voorraadmodel te verbeteren.
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10 – Koel-vriescombinatie
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Scope van het product
De koel-vriescombinaties zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energieetikettering. Qua eco-ontwerp moeten de koelkasten sinds 2010 voldoen aan bepaalde eisen inzake
energie-efficiëntie15.
De energie-etikettering is sinds 1994 van toepassing op koel-vriescombinaties16. Het energielabel heeft
een schaal van A tot G. Vanaf 30 november 2011 is nieuwe wetgeving van toepassing, met twee nieuwe
labels (van 01/12/2011 tot 01/07/2014 en vanaf 01/07/2014)17. In beide gevallen verschilt de definitie
van de bestaande klassen aanzienlijk van die van 1994 en verschijnen er nieuwe klassen (A+, A++ et
A+++). Bovendien wordt met ingang van 1 juli 2014 de drempelwaarde voor de overgang van klasse A
naar klasse A+ gewijzigd. Het is daarom noodzakelijk om de verdeling naar label naar leeftijd te
bestuderen.
De onderstaande tabellen geven een gedetailleerd overzicht van de drempelwaarden voor elk label
volgens de vigerende richtlijn.
Energie efficiëntie index I
I < 55
55 ≤ I < 75
75 ≤ I < 90
90 ≤ I < 100
100 ≤ I < 110
110 ≤ I < 125
125 ≤ I

Energie Efficiëntie klasse
A
B
C
D
E
F
G

Tabel 27: Energie-efficiëntieklassen zoals bepaald door Richtlijn 94/2/EG van de Commissie van 21 januari 1994

15

VERORDENING (EG) nr. 643/2009 van de Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn
2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor
koelapparaten voor huishoudelijk gebruik;
16

RICHTLIJN 94/2/EG VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke
elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft.
17

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) NR. 1060/2010 VAN DE COMMISSIE van 28 september 2010
houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking
tot de energie-etikettering van huishoudelijke koelapparaten
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(a) Energie-efficiëntieklassen van 01/12/2011 tot 30/06/2014

(b) Energie-efficiëntieklassen vanaf 01/07/2014
Tabel 28: Energie-efficiëntieklassen gedefinieerd in de Gedelegeerde Verordening nr. 1060/2010 van de Commissie van 28
september 2010, van kracht tussen 01/12/2011 en 30/06/2014 (a) en vanaf 01/07/2014 (b)
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de koel-vriescombinaties op te
maken, worden beschreven in onderstaande tabel.
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Vertrouwelijk

Dekking

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

Onderwerp

2010 t.e.m.
2018

nee

BE

Huishoudbudgetonderzoek
(HBS)

Goederen in bezit

2006 t.e.m.
2010

nee

BE

Energy Consumption
Survey BH

Verdeling per leeftijd en
energielabel

2010

nee

BE

FOD VVVL (op basis van
GfK gegevens)

Verkoop per energielabel

2009 t.e.m.
2014

ja

BE

Ecodesign Tool

Gemiddelde levensduur van
het product

2010

nee

BE

FOD VVVL (op basis van
Recupel gegevens)

levensduur van het product

2017

ja

BE

Tabel 29: Ruwe gegevens voor het product '2-deurskoelkast'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de koel-vriescombinaties wordt weergegeven in
Figuur 33. De evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van de voor de jaren 2006 tot 2010
beschikbare gegevens van de enquête naar het budget van de huishoudens. De daaropvolgende jaren
werden ook 1-deurskoelkasten meegeteld. Bijgevolg werd de voorraad na 2010 geraamd op basis van
de evolutietendens die van 2006 tot 2010 werd waargenomen.
De verdeling van de voorraad naar leeftijd werd berekend op grond van de gegevens van 2010 van de
ECS-BH-enquête. Deze gegevens werden echter aangepast om rekening te houden met de levensduur
van het product. Volgens de ECS-BH-enquête is 18% van de voorraad meer dan 20 jaar oud en wordt de
levensduur in 2010 geschat op 16 jaar. Deze verdeling maakt het niet mogelijk een raming te maken van
een consistente voorraadontwikkeling, als er rekening wordt gehouden met de levensduur van het
product. Als gevolg hiervan hebben we de trend in de ECS-BH-gegevens gecorrigeerd, zodat de verdeling
naar leeftijd van de voorraad afneemt.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar label werd berekend op grond van de
verkoopgegevens van de FOD VVVL (vertrekkende van de Gfk-gegevens) van 2009 tot 2014. Voor de
voorgaande jaren werd de verdeling geëxtrapoleerd (2007 en 2008) via de analyse van de ECS-BHgegevens (vóór 2007). Voor de jaren 2015 tot 2018 werden er door deskundigen hypothesen voor de
evolutie van de verdeling van de verkoop per label geformuleerd op basis van de in 2018 op de markt
aanwezige modellen (bijna allemaal A+++).
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 33: Algemene werking van het voorraadmodel van het product '2-deurskoelkast'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad koel-vriescombinaties in België is in de periode 2010-2018 met 4,5% toegenomen (Figuur
34). In 2018 heeft de gehele voorraad een energielabel. 23% van de voorraad heeft daarbij een 'A+++'label, 17% van de voorraad een 'A++'-label en 36% van de voorraad een 'A'-label (79%).
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Figuur 34: Evolutie van het aantal koelkasten-diepvriezers volgens label in België

Verbeteringspistes
De evolutie van de voorraad is gebaseerd op gegevens van 2006 tot 2010 uit de EBM-enquête. Voor de
daaropvolgende jaren werd een extrapolatie gemaakt, waarbij rekening werd gehouden met de
ontwikkeling van het aantal huishoudens. Vanaf 2012 omvatten de EBM-onderzoeksgegevens immers
zowel koelkasten als koel-vriescombinaties. Het verkrijgen van gegevens over de voorraad koelvriescombinaties na 2010, of minstens over de jaaromzet na 2010, zou het dus mogelijk maken om de
evolutie van de gekwantificeerde voorraad te valideren.
Wat de leeftijdsverdeling betreft, zou het interessant zijn om de ECS-BH-gegevens te vergelijken met
andere bronnen om de verdeling en de geformuleerde hypothesen te valideren.
Wat de verdeling per label betreft, deze is gebaseerd op betrouwbare gegevens voor de periode 2009
tot 2014. De trend die gedefinieerd werd op basis van hypothesen voor de periode 2014-2018, lijkt in
overeenstemming te zijn met de modellen die op de markt gebracht werden. Het betreft hier dus geen
prioriteit om het voorraadmodel te verbeteren.
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11 – Diepvriezer
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Scope van het product
De diepvriezers zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering. Qua
eco-ontwerp moeten de diepvriezers sinds 2010 voldoen aan bepaalde eisen inzake energieefficiëntie18.
De energie-etikettering is sinds 1994 van toepassing op diepvriezers19. Het energielabel heeft een schaal
van A tot G. Vanaf 30 november 2011 is nieuwe wetgeving van toepassing, met twee nieuwe labels (van
01/12/2011 tot 01/07/2014 en vanaf 01/07/2014)20. In beide gevallen verschilt de definitie van de
bestaande klassen aanzienlijk van die van 1994 en verschijnen er nieuwe klassen (A+, A++ et A+++).
Bovendien wordt met ingang van 1 juli 2014 de drempelwaarde voor de overgang van klasse A naar
klasse A+ gewijzigd. Het is daarom noodzakelijk om de verdeling naar label naar leeftijd te bestuderen.
De onderstaande tabellen geven een gedetailleerd overzicht van de drempelwaarden voor elk label
volgens de vigerende richtlijn.
Energie efficiëntie index I
I < 55
55 ≤ I < 75
75 ≤ I < 90
90 ≤ I < 100
100 ≤ I < 110
110 ≤ I < 125
125 ≤ I

Energie Efficiëntie klasse
A
B
C
D
E
F
G

Tabel 30: Energie-efficiëntieklassen zoals bepaald door Richtlijn 94/2/EG van de Commissie van 21 januari 1994

18

VERORDENING (EG) nr. 643/2009 van de Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn
2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor
koelapparaten voor huishoudelijk gebruik;
19

RICHTLIJN 94/2/EG VAN DE COMMISSIE van 21 januari 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke
elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft.
20

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) NR. 1060/2010 VAN DE COMMISSIE van 28 september 2010
houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking
tot de energie-etikettering van huishoudelijke koelapparaten
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(a) Energie-efficiëntieklassen van 01/12/2011 tot 30/06/2014

(b) Energie-efficiëntieklassen vanaf 01/07/2014
Tabel 31: Energie-efficiëntieklassen gedefinieerd in de Gedelegeerde Verordening nr. 1060/2010 van de Commissie van 28
september 2010, van kracht tussen 01/12/2011 en 30/06/2014 (a) en vanaf 01/07/2014 (b)
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de diepvriezers op te maken, worden
beschreven in onderstaande tabel.
Bron

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

Onderwerp

2010 t.e.m.
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Huishoudbudgetonderzoek
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Goederen in bezit

2006 t.e.m.
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Survey BH

Verdeling per leeftijd en
energielabel

2010

nee

BE

FOD VVVL (op basis van
GfK gegevens)

Verkoop per energielabel

2009 t.e.m.
2014

ja

BE

Impact assessment

Gemiddelde levensduur
van het product

2010

nee

BE

FOD VVVL (op basis van
Recupel gegevens)

levensduur van het
product

2017

ja

BE

Tabel 32: Ruwe gegevens voor het product 'Diepvriezer'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de diepvriezers wordt weergegeven in Figuur 35. De
evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van de voor de jaren 2006 tot 2010 beschikbare
gegevens van de enquête naar het budget van de huishoudens. Na 2010 werd de voorraad geraamd op
basis van de evolutietendens die van 2006 tot 2010 waargenomen werd, rekening houdend met de
evolutie van het aantal huishoudens.
De verdeling van de voorraad naar leeftijd werd berekend op grond van de gegevens van 2010 van de
ECS-BH-enquête. Deze gegevens werden echter aangepast om rekening te houden met de levensduur
van het product. Volgens de ECS-BH-enquête is bijna 10% van de voorraad meer dan 20 jaar oud en
wordt de levensduur op 15 à 17 jaar geschat. Deze verdeling maakt het bijgevolg niet mogelijk een
raming te maken van een consistente voorraadontwikkeling, als er rekening wordt gehouden met de
levensduur van het product. Als gevolg hiervan hebben we de trend in de ECS-BH-gegevens
gecorrigeerd, zodat de verdeling naar leeftijd van de voorraad afneemt.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar label werd berekend op grond van de
verkoopgegevens van 2009 tot 2014 (FOD VVVL, gewijzigde Gfk-gegevens). Voor de voorgaande jaren
werd de verdeling geëxtrapoleerd (2007 en 2008) via de analyse van de ECS-BH-gegevens (vóór 2007).
Voor de jaren 2015 tot 2018 werden de hypothesen voor de evolutie van de verdeling van de verkopen
per label geformuleerd op basis van de evolutietendens die in de voorgaande jaren waargenomen werd.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 35: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'Diepvriezer'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad diepvriezers in België is in de periode 2010-2018 met 12% toegenomen (Figuur 36). In 2018
heeft de gehele voorraad een energielabel. 31% van de voorraad heeft daarbij een 'A++'-label, 39% van
de voorraad een 'A+'-label en 2% van de voorraad een 'A'-label.
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Figuur 36: Evolutie van het aantal diepvriezers volgens label in België

Verbeteringspistes
De evolutie van de voorraad is gebaseerd op gegevens van 2006 tot 2010 uit de EBM-enquête. Voor de
daaropvolgende jaren werd een extrapolatie gemaakt, waarbij rekening werd gehouden met de
ontwikkeling van het aantal huishoudens. Het verkrijgen van recentere gegevens over de voorraad
diepvriezers, of minstens over de jaaromzet na 2010, zou het dus mogelijk maken om de evolutie van
de gekwantificeerde voorraad te valideren.
Wat de leeftijdsverdeling betreft, zou het interessant zijn om de ECS-BH-gegevens te vergelijken met
andere bronnen om de verdeling en de geformuleerde hypothesen te valideren.
Wat de verdeling per label betreft, deze is gebaseerd op betrouwbare gegevens voor de periode 2009
tot 2014. De trend die gedefinieerd werd op basis van aannames voor de periode 2014-2018, lijkt in
overeenstemming te zijn met de modellen die op de markt gebracht werden.
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12 – Wasmachine
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Scope van het product
De wasmachines zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering. Qua
eco-ontwerp moeten ze sinds 2010 voldoen aan bepaalde eisen21 inzake energie-efficiëntie alsook op
het vlak van wasrendement en maximaal waterverbruik.
Wat de energie-etikettering betreft, is een eerste label van toepassing overeenkomstig Richtlijn
96/60/EG van de Commissie van 19 september 1996. De energie-efficiëntieklassen zijn gebaseerd op
het energieverbruik (Tabel 33). Vanaf 20 december 2011 worden nieuwe energieklassen gedefinieerd
op basis van een energie-efficiëntie-index (jaarlijks verbruik gedeeld door het jaarlijkse
standaardverbruik) zoals bepaald in Gedelegeerde Verordening nr. 1061/2010 van de Commissie van
28 september 2010 (Tabel 34).

Tabel 33: Energie-efficiëntieklassen van wasmachines overeenkomstig Richtlijn 96/60/EG van de Commissie van 19 september
1996

Tabel 34: Energie-efficiëntieklassen zoals gedefinieerd door Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie
van 28 september 2010

21

Verordening (EU) nr. 1015/2010 van de Commissie van 10 november 2010 tot uitvoering van Richtlijn
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de wasmachines op te maken,
worden beschreven in onderstaande tabel.
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Onderwerp
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Tabel 35: Ruwe gegevens voor het product 'Wasmachine'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de wasmachines wordt weergegeven in Figuur 37. De
evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van de voor 1999 tot 2010 en voor de jaren 2012,
2014 en 2016 beschikbare gegevens van de enquête naar het budget van de huishoudens. Voor de jaren
2017 en 2018 werd de voorraad geraamd op basis van de evolutietendens van de voorgaande jaren.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar leeftijd werd bepaald op basis van de
leeftijdsverdeling van de ECS-BH-enquête en de gemiddelde levensduur van een wasmachine (VitoIcedd). Deze ruwe gegevens werden echter aangepast, opdat het model afgestemd zou zijn op de
werkelijke verkoopgegevens die beschikbaar waren voor de jaren 2013 tot 2016. Deze gegevens werden
bovendien geëxtrapoleerd voor de jaren 2017 en 2018 om de levensduur van deze laatste twee jaar te
kalibreren.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar label werd voornamelijk berekend op grond van de
gegevens van de FOD VVVL (vertrekkende van de Gfk-gegevens) van 2009 tot 2014. Deze gegevens
werden geëxtrapoleerd voor de voorgaande jaren (2007 tot 2008) en de daaropvolgende jaren (2015
tot 2018) op basis van de waargenomen trend. Voor de jaren vóór 2007 was de uitsplitsing naar label
gebaseerd op de gegevens van de SSE-HB-enquête, waarbij ervoor werd gezorgd dat aan de vereisten
van de op dat moment geldende richtlijn werd voldaan.
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hypothesische schatting
Figuur 37: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'Wasmachine'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad wasmachines in België is in de periode 2010-2018 met 10% toegenomen (Figuur 38). In
2018 heeft de gehele voorraad een label, waarvan 38% met een 'A+++'-label, 10% met een 'A++'-label,
10% met een 'A+'-label en 39% met een 'A'-label.
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Figuur 38: Evolutie van het aantal wasmachines volgens label in België

Verbeteringspistes
De schatting van de evolutie van de wasmachinevoorraad wordt betrouwbaar geacht, aangezien deze
gebaseerd is op de gegevens van het EBM-onderzoek tot in 2016. De voorraad voor 2018 kan bovendien
worden bijgewerkt, zodra de gegevens voor 2018 beschikbaar zijn.
Wat de verdeling naar leeftijd betreft, is het nuttig om de raming te valideren met aanvullende
gegevens. Hierbij dient niettemin opgemerkt dat de verdeling van de machines die sinds 2013 op de
markt gekomen zijn, gekalibreerd werd op grond van feitelijke verkoopgegevens en daarom
betrouwbaar lijkt.
Wat de verdeling per label betreft, deze is gebaseerd op betrouwbare gegevens van 2009 tot 2014.
Door deze gegevens te extrapoleren kon de voorraad voor 2018 naar label gereconstrueerd worden.
Het eindresultaat wordt als betrouwbaar beschouwd, maar het verkrijgen van recentere gegevens over
de verkopen per label zou helpen om de gemaakte beoordeling te verduidelijken.
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13 – Elektrische droogtrommels
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Scope van het product
De elektrische droogtrommels zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energieetikettering. Op het gebied van ecologisch ontwerp dateren de recentste eisen van 201122. Wat de
energie-etikettering betreft, die is sinds 1995 van toepassing op de elektrische droogtrommels en werd
in 2012 herzien23. Het is belangrijk op te merken dat de definities van de energieklassen voor en na 2012
niet compatibel zijn. Daarom is het van essentieel belang om de verdeling van de voorraad naar leeftijd
te bestuderen om een onderscheid te maken tussen de A-labels van 1995 tot 2011 en de A-labels van
na 2012. De definities van de energieklassen voor deze twee periodes worden in onderstaande tabel
gedetailleerd weergegeven.

Energie Efficiëntie
klasse
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Van 1995 tot 1ste maart 2012 : Richtlijn 95/13/EC
met luchtafvoer
C* < 0,51
0,51 < C < 0,59
0,59 < C < 0,67
0,67 < C < 0,75
0,75 < C < 0,83
0,83 < C < 0,91
C > 0,91

met condensatiesysteem
C*< 0,55
0,55 < C < 0,64
0,64 < C < 0,73
0,73 < C < 0,82
0,82 < C < 0,91
0,91 < C < 1,00
C > 1,00

Vanaf 1ste maart
2012 - Regulation
(EU) No 392/2012
IEE** < 24
24 ≤ IEE < 32
32 ≤ IEE < 42
42 ≤ IEE < 65
65 ≤ IEE < 76
76 ≤ IEE < 85
85 ≤ IEE
-

*C : Energieverbruik « C » in kWh per kg wasgoed bij de cyclus "droog katoen"
** IEE : Energie-efficiëntie-index = ratio tussen het gewogen jaarlijks energieverbruik van de huishoudelijke
droogtrommel en het standaard jaarlijks energieverbruik van de huishoudelijke droogtrommel

Tabel 36: Bepaling van de energieklassen van elektrische droogtrommels overeenkomstig Richtlijn 95/13/EG en Verordening
(EU) nr. 392/2012

22

Verordening (EU) nr. 932/2012 van de Commissie van 3 oktober 2012 houdende uitvoering van
Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake
ecologisch ontwerp voor huishoudelijke droogtrommels
23

Richtlijn 95/13/EG van de Commissie van 23 mei 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn
92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische
droogtrommels betreft
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012 van de Commissie van 1 maart 2012 houdende aanvulling
van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energieetikettering van huishoudelijke droogtrommels
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de elektrische droogtrommels op te
maken, worden beschreven in onderstaande tabel.
Bron

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

Onderwerp

2010 tot
2018

nee

BE

Huishoudbudgetonderzoek
(HBS)

Goederen in bezit

2006 tot
2010

nee

BE

Energy Consumption
Survey BH

Verdeling volgens leeftijd en
energielabel

2010

nee

BE

FOD VVVL (op basis van
GfK gegevens)

Verkoop per energielabel

2009 tot
2014

ja

BE

Impact assessment
Droogkasten

Gemiddelde levensduur van
een droogkast

-

nee

EU

FOD VVVL (volgens
Recupel gegevens)

Goederen in bezit

2013-20152017

ja

BE

Verkoop van de grote
distributie (FeeBel)

Verkoop per energielabel

2007 tot
2011

ja

BE

Tabel 37: Ruwe gegevens voor het product 'Droogtrommel'
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Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de elektrische droogtrommels wordt weergegeven in
Figuur 39. De evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van de voor de jaren 1999 tot 2010
beschikbare gegevens van de enquête naar het budget van de huishoudens. Deze gegevens worden
geëxtrapoleerd door rekening te houden met de evolutie van het aantal huishoudens voor de jaren
2011 tot 2018.
De verdeling van de voorraad naar leeftijd en label werd verricht op basis van drie soorten gegevens:


De verdeling van de voorraad naar leeftijd en label voor 2010 met behulp van de gegevens van
de ECS-BH-enquête



De Belgische verkopen via supermarkten van 2007 tot 2010



Het aandeel van elk label in de Belgische verkoopcijfers van 2009 tot 2014

Deze verschillende gegevensbronnen spreken elkaar soms tegen. Als gevolg hiervan moesten er
verschillende hypothesen worden gedefinieerd om een samenhangend evolutiemodel te waarborgen.
Zodoende laten de ECS-BH-gegevens niet toe om de verkopen van 2010 die bekend zijn via de FEEBELgegevens (grote distributie = 85% van de totale verkopen) te reconstrueren. Als gevolg hiervan werd de
verdeling van de voorraad naar leeftijd voor 2010, zoals bepaald door ECS-BH, aangepast om deze
consistentie te waarborgen. Verder vertoont de verdeling naar label uit de ECS-BH-enquête ook
inconsistenties, vooral omdat sommige geïdentificeerde labels in het vastgestelde aankoopjaar nog niet
bestonden. Bijgevolg werden er drie soorten correcties aangebracht:


Voor de verkopen 2009-2010 werden de gegevens van de FOD VVVL (op basis van GfKgegevens) gebruikt (betrouwbaarder).



Voor de voorgaande jaren formuleerden we de hypothese dat de respondenten zich verlieten
op de voorgestelde energieklassenschaal. Als de respondent bijvoorbeeld van plan was om het
product in de beste beschikbare energieklasse te kopen, dan heeft hij/zij A+++ aangekruist,
terwijl volgens de datum van aankoop de beste beschikbare energieklasse A was. Hierbij dient
opgemerkt dat klasse G in dat geval het saldo van 100% bevat. Ook moet worden opgemerkt
dat "geen label" en "onbepaald" niet in aanmerking werden genomen, wanneer er
energieklassen bestonden. Ze werden verdeeld over de verschillende klassen in verhouding tot
hun belang.



Voor de jaren nadien werd de serie geëxtrapoleerd op basis van de evolutietendens die de
voorgaande jaren waargenomen werd.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 39: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'elektrische droogtrommels'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad elektrische droogtrommels in België is in de periode 2010-2018 met 10% toegenomen
(Figuur 40). In 2018 bestaat het grootste deel van de voorraad uit producten met een B- (30,8%) of Clabel (25,7%). De 'A+++'-, 'A++'-, 'A+'- en 'A'-labels vertegenwoordigen samen 37,7% van de voorraad
voor 2018. Hierbij dienen we echter wel de kanttekening te maken dat per 1 maart 2012 de definitie
van de verschillende energieklassen gewijzigd werd. Daarom is het belangrijk om de verdeling van de
voorraad naar leeftijd en label te analyseren om een onderscheid te maken tussen de periode vóór 2012
en na 2012 (Figuur 41).
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Figuur 40: Evolutie van het aantal droogtrommels volgens label in België

ICEDD

99

Duizenden

Bepaling van de voorraad energie- en energiegerelateerde producten | April 2019

250

200
E-F-G
D

150

C
B

100

A
A+

50

A++
A+++

0

Figuur 41: Beschrijving van de voorraad 2018 volgens leeftijd en volgens label

Verbeteringspistes
De voorraadgegevens van de EBM-enquête zijn alleen beschikbaar voor de periode 1999-2010. De
voorraad elektrische droogtrommels na deze periode wordt daarom gekwantificeerd op basis van een
extrapolatie, bij gebrek aan betrouwbaardere gegevens om een raming te maken van de evolutie van
de voorraad. Door dit product opnieuw in de EBM-vragenlijst op te nemen, zou het derhalve mogelijk
zijn de ontwikkeling van de gekwantificeerde voorraad te specificeren.
Wat de aanpassing van het model voor de verkopen betreft, zijn wij van mening dat de FeeBel-bron
betrouwbaar is en het mogelijk maakt het model te kalibreren, enerzijds door de baseline te corrigeren
(verdeling naar leeftijd ECS-BH 2010 – gegevens die als minder betrouwbaar worden beschouwd gezien
de geïdentificeerde vertekeningen) en anderzijds door de levensduur van het product aan te passen in
functie van de geraamde evolutie van de verkopen aan de hand van de gegevens van de supermarkten
(Feebel). Niettemin zou de kalibratie van het model nog verder verbeterd kunnen worden, indien
recentere verkoopgegevens beschikbaar waren. Als deze recentere verkoopgegevens ook de distributie
per energielabel zouden bevatten, zou het bovendien mogelijk zijn om de verkoop in 2009-2014 te
extrapoleren naar een betrouwbaarder label en zo de samenstelling van de voorraden per label voor
2017 en 2018 te specificeren.
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14 – Ventilatie-eenheden
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Scope van het product
De ventilatie-eenheden zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering.
Wat het ecologisch ontwerp betreft, moeten ze sinds 1 januari 2016 voldoen aan de eisen24 op het
gebied van energie-efficiëntie en geluidsvermogensniveau.
Wat de energie-etikettering betreft, deze is sinds 2016 van toepassing voor de ventilatie-eenheden25.
Het energielabel heeft een schaal van A+ tot G en specificeert de energieklasse, het geluidsvermogen
en het maximale debiet met de woorden 'simple flux' (enkelvoudige stroom) of 'double flux' (dubbele
stroom). De energieklasse wordt bepaald door het specifieke energieverbruik van de residentiële
ventilatie-eenheden, berekend voor een gemiddeld klimaat (Tabel 38).
SEC Categorie

SEC in kWh/jaar. m²

A+ (meest efficiente toestellen)

SEC < -42

A

-42 ≤ SEC < -34

B

-34 ≤ SEC < -26

C

-26 ≤ SEC < -23

D

-23 ≤ SEC < -20

E

-10 ≤ SEC < -20

F

-10 ≤ SEC < 0

G (minst effectieve producten)

0 ≤ SEC

Tabel 38: Specifieke energieverbruiksklassen van de residentiële ventilatietoestellen zoals bepaald door de Gedelegeerde
Verordening nr. 1254/2014 van de Commissie van 11 juli 2014.

24

VERORDENING (EU) NR. 1253/2014 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 2014 tot uitvoering van Richtlijn
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch
ontwerp voor ventilatie-eenheden;
25

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) nr. 1254/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 houdende
aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de
energie-etikettering van residentiële ventilatie-eenheden.
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de ventilatie-eenheden op te maken,
worden beschreven in onderstaande tabel.
Bron
Statbel
FOD VVVL (op basis
van Recupelgegevens)

Onderwerp

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

Aantal particuliere
huishoudens in België

2010 t.e.m.
2018

nee

BE

Voorraad

2015-2017

ja

BE

2013-2015-2017

ja

BE

2017

ja

BE

-

nee

EU

2010

nee

BE

Goederen in bezit
Levensduur

Europese richtlijn

Richtlijnen voor
verplichtingen

Energy Consumption
Survey BH

Voorraad

Tabel 39: Ruwe gegevens voor het product 'Ventilatie-eenheden'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de ventilatie-eenheden wordt weergegeven in Figuur
42.
De evolutie van de voorraad wordt geraamd aan de hand van gegevens van de ECS-BH-enquête (2010)
en de gegevens van de FOD VVVL (op basis van Recupel-gegevens) (2015 en 2017). Deze twee
gegevensbronnen laten ons toe de evolutie tussen 2010 en 2018 te kennen door interpolatie en
extrapolatie op basis van de evolutie van het aantal huishoudens.
Wat de schatting van de verdeling van de voorraad naar leeftijd betreft, is dit een verdeling naar
schatting van deskundigen. De gemiddelde leeftijd van de voorraad is afkomstig van de gegevens van
de FOD VVVL (op basis van Recupel-gegevens).
Wat de schatting van de verdeling van de voorraad naar label betreft, zijn er geen verkoopgegevens per
etiket beschikbaar. Er werden daarom hypothesen geformuleerd met betrekking tot de verdeling naar
label, met inachtneming van de eisen van de richtlijn.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 42: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'Ventilatie-eenheid'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad ventilatietoestellen in België is in de periode 2010-2018 meer dan verdubbeld (Figuur 43).
De labels verschijnen pas in 2016. In 2018 heeft een meerderheid van de voorraad dus geen energielabel
(78,3%). De ventilatie-eenheden zonder label zijn 4 jaar of ouder.
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Figuur 43: Evolutie van het aantal ventilatie-eenheden volgens label in België

Verbeteringspistes
De voorraad ventilatie-eenheden en de evolutie ervan zijn gebaseerd op gegevens uit de ECS-BHenquête en de FOD VVVL (op basis van Recupel-gegevens). Wij zijn van mening dat deze gegevens
betrouwbaar zijn en een consistente schatting mogelijk maken van de ontwikkeling van de voorraden.
Wat de verdeling naar leeftijd en label daarentegen betreft, zijn er geen gegevens beschikbaar.
Bijgevolg werden de verdelingen vastgesteld door deskundigen, waarbij ervoor werd gezorgd dat de
geformuleerde hypothesen in overeenstemming waren met de bestaande richtlijn.
Om het model te verbeteren, raden wij aan om de verkoopgegevens naar label te verzamelen. Aan de
hand van deze verkoopgegevens zou het model bovendien ook beter gekalibreerd kunnen worden en
zou er op die manier een betrouwbaardere leeftijdsverdeling voor 2018 verkregen kunnen worden.
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15 – Televisietoestellen
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Scope van het product
Voor televisies, d.w.z. televisieontvangers of televisieschermen, gelden eisen inzake ecologisch ontwerp
en energie-etikettering. Op het gebied van eco-ontwerp moeten televisies sinds 2010 voldoen aan de
eisen voor stroomverbruik in de 'aan'-modus, de 'stand-by/uit'-modus, de modus 'thuisgebruik' en voor
de piekluminatieverhouding26. Sinds 30 november 2011 moeten televisies die op de markt worden
gebracht ook voldoen aan de energieklassen die zijn gedefinieerd in de gedelegeerde verordening
inzake energie-etikettering27 (Tabel 40).
0
A+++ (meest efficiente toestellen)
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G (minst efficiente toestellen)

0
IEE < 0,10
0,10 ≤ IEE < 0,16
0,16 ≤ IEE < 0,23
0,23 ≤ IEE < 0,30
0,30 ≤ IEE < 0,42
0,42 ≤ IEE < 0,60
0,60 ≤ IEE < 0,80
0,80 ≤ IEE < 0,90
0,90 ≤ IEE < 1,00
1,00 ≤ IEE

Tabel 40: Energie-efficiëntieklassen zoals gedefinieerd door Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2010 van de Commissie
van 28 september 2010

26

VERORDENING (EG) nr. 642/2009 van de Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor televisies
27

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) nr. 1062/2010 van de Commissie van 28 september 2010 houdende
aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energieetikettering van televisies
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de televisietoestellen op te maken,
worden beschreven in onderstaande tabel.
Bron

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

2010 t.e.m.
2018

nee

BE

Huishoudbudgetonderzoek
(HBS)

Goederen in bezit

2010-20122014-2016

nee

BE

EuP Preparatory study
Television (2007)

Voorraad ingedeeld volgens
grootteklasse

2010

nee

EU

Verkoop volgens grootte van
het scherm en het
energieverbruik

2013-20142015

ja

BE

% van verkoop per label

2012-20132014

ja

BE

Richtlijn
Televisietoestellen

bestaan of niet van labels

2010 t.e.m.
2018

nee

EU

VITO-ICEDD (2013)

verdeling van de voorraad
volgens leeftijd

2010

nee

BE

FOD VVVL (op basis van
GfK gegevens)

Onderwerp

Tabel 41: Ruwe gegevens voor het product 'Televisietoestel'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de televisietoestellen wordt weergegeven in Figuur
44. De evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van gegevens van de enquête naar het
budget van de huishoudens. Deze voorraad wordt vervolgens verdeeld volgens leeftijd, label en grootte
op basis van Belgische en Europese verkoopgegevens alsook op grond van informatie uit Europese en
Belgische studierapporten over de verdeling van de initiële voorraad naar leeftijd en naar grootte. De
belangrijkste specificiteit van het televisiemodel is gekoppeld aan de beschikbaarheid van gedetailleerde
verkoopgegevens (FOD VVVL (op basis van GfK-gegevens)) naar grootte en label. Deze gegevens maken
het enerzijds mogelijk om de evolutieparameters van het voorraadmodel aan te passen en anderzijds
om een schatting te maken van de verdeling van de voorraad per label en per grootte van de beste
kwaliteit door deze te combineren met de beschikbare Europese gegevens.
Wat de parameters voor de evolutie van de voorraden betreft, werden de gemiddelde levensduur en de
standaardafwijking die in het evolutiemodel in aanmerking werden genomen, aangepast op basis van
de verkoopgegevens voor 2013 tot 2015. Er werd gekozen om het model te kalibreren aan de hand van
het gemiddelde van de totale verkopen over deze drie jaar, omdat het deze optie is die het minimale
verschil tussen de door het model geschatte waarden en de werkelijke waarden garandeert.
De schatting van de verdeling van de voorraad naar label en grootte werd berekend op grond van de
gegevens van de FOD VVVL (vertrekkende van de Gfk-gegevens) voor de jaren 2013 en 2014. Voor de
jaren 2012 en van 2015 tot en met 2018 is het aandeel van de verkopen per label en per grootte geschat
op basis van bepaalde veronderstellingen:
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Het percentage van de omzet naar label en grootte in 2012 werd bepaald op basis van de
waarden van 2013 en 2014. Aangezien deze waarden geen constante stijging volgen, hebben
we de gemiddelden van de waarden voor 2013 en 2014 gebruikt om het jaar 2012 vast te
stellen.
Voor het jaar 2015 is de uitsplitsing naar label niet gedetailleerd en bevatten de gegevens van
de FOD VVVL (op basis van GfK-gegevens) gedetailleerd naar schermgrootte niet de juiste
waarden voor het energieverbruik. Daardoor kunnen energielabels niet opnieuw worden
berekend op basis van de geschatte energie-efficiëntie van de verkochte modellen. Daarom
werd een concordantietabel opgesteld tussen de modellen die er in 2015 waren en de modellen
die in 2014 bestonden, om aan de hand van het energieverbruik van de modellen die reeds in
2014 aanwezig waren, het aandeel van elk etiket binnen de verkoop in 2015 te reconstrueren.
Met deze methode kunnen de energielabels van 61% van de in 2015 aanwezige modellen
worden gereconstrueerd. Aangezien deze steekproef representatief is voor de totale
steekproef in termen van aantal per grootte, gemiddelde prijs per grootte, aantal per
technologie (lcd, oled, plasma) en aantal per resolutiecategorie, werd het aandeel van elk label
in deze steekproef gebruikt om het percentage van de verkoop per label en per grootte voor
het jaar 2015 te bepalen.
Wat de jaren 2016 tot 2018 betreft, werd de voorraad bepaald op basis van de evolutietendens
van de voorgaande jaren.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 44: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'Televisietoestellen'
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Resultaten
De voorraad televisietoestellen in België is in de periode 2010-2018 met 4% toegenomen (Figuur 45).
De energielabels doen hun intrede vanaf 2012. In 2018 had 77,5% van de voorraad televisietoestellen
een energielabel. De televisietoestellen zonder label zijn 8 jaar of ouder. In 2018 zijn de meeste
televisies tussen de 40 en 70 inch groot (58%, Figuur 46). Deze categorie televisietoestellen bestaat
voornamelijk uit televisies met een 'A+'-label (46%). De middelgrote televisiecategorie
vertegenwoordigt 32% van de totale voorraad en de verdeling tussen 'A+'-labels, 'A'-labels, en 'geen
label' is gelijkwaardig. De kleinste televisiecategorie bestaat voornamelijk uit oude televisietoestellen,
aangezien 52% van de televisies in deze categorie geen label heeft. Deze categorie vertegenwoordigt
11% van de totale voorraad.
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Figuur 45: Evolutie van de voorraad televisietoestellen volgens energielabel
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Figuur 46: Verdeling van de voorraad televisietoestellen in 2018 volgens grootte en volgens label
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Verbeteringspistes
Het model voor de evolutie van de voorraad televisietoestellen is voornamelijk gebaseerd op
betrouwbare gegevens. De voorraad wordt namelijk gekwantificeerd met behulp van de EBMenquêtegegevens en de verdeling van de voorraden in 2017 en 2018 naar label en grootte is
hoofdzakelijk gebaseerd op feitelijke verkoopgegevens (FOD VVVL (op basis van GfK-gegevens)).
Hierdoor zijn wij van mening dat de algehele kwaliteit van het uitgewerkte model goed is. Een mogelijke
manier om de aandelen van de verkopen per label en grootte voor de jaren 2016 tot 2018 te verfijnen
op basis van de waargenomen tendens, zou het verzamelen van de verkoopgegevens voor het laatste
beschikbare jaar zijn.
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16 – Stofzuigers
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Scope van het product
De stofzuigers zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering. Op het
gebied van ecologisch ontwerp moeten stofzuigers sinds 2014 voldoen aan de eisen voor
energieverbruik, stofverwijdering alsook sinds 2017 aan extra eisen op het vlak van stofemissie,
geluidsvermogensniveau en levensduur van de motor28. Sinds 1 september 2014 moeten stofzuigers die
op de markt worden gebracht, ook voldoen aan de energieklassen die gedefinieerd werden in de richtlijn
inzake energie-etikettering29. Tussen 1 september 2014 en 1 september 2017 ging de schaal van A tot G
en na 1 september 2017 was dat van A+++ tot D (Tabel 42).
Energie efficiëntie
klasse
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Jaarlijks energieverbruik (AE) [in kWh/jaar]
Etiket 1
Etiket 2
niet van toepassing
AE ≤ 10,0
niet van toepassing
10,0 < AE ≤ 16,0
niet van toepassing
16,0 < AE ≤ 22,0
AE ≤ 28,0
22,0 < AE ≤ 28,0
28,0 < AE ≤ 34,0
28,0 < AE ≤ 34,0
34,0 < AE ≤ 40,0
34,0 < AE ≤ 40,0
40,0 < AE ≤ 46,0
AE > 40,0
46,0 < AE ≤ 52,0
niet van toepassing
52,0 < AE ≤ 58,0
niet van toepassing
AE > 58,0
niet van toepassing

Tabel 42: Energie-efficiëntieklassen van stofzuigers zoals gedefinieerd in de Gedelegeerde Verordening nr. 665/2013 van de
Commissie van 3 mei 2013 (label 1: vanaf 1 september 2014, label 2: vanaf 1 september 2017).

28

VERORDENING (EU) NR. 666/2013 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor stofzuigers
betreft;
29

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) NR. 665/2013 VAN DE COMMISSIE van 3 mei 2013 houdende aanvulling
van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van
stofzuigers.
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Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die gebruikt worden om het voorraadmodel van de stofzuigers op te maken, worden
beschreven in onderstaande tabel.

Bron
Statbel

FOD VVVL (volgens
Recupel gegevens)
Europese richtlijnen

Onderwerp

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

2010 tot 2018

nee

BE

Voorraad

2015-2017

ja

BE

Goederen in bezit

2013-20152017

ja

BE

Levensduur

2017

ja

BE

Richtlijnen verplichtingen

2013

nee

EU

aantal particuliere huishoudens
in Belgiê

Tabel 43: Ruwe gegevens voor het product 'Stofzuiger'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de stofzuigers wordt weergegeven in Figuur 47. De
evolutie van de voorraad wordt geraamd aan de hand van de gegevens van de FOD VVVL (op basis van
Recupel-gegevens) die voor de jaren 2013, 2015 en 2017 beschikbaar zijn. Voor voorgaande en
volgende jaren werd een extrapolatie gemaakt, waarbij rekening werd gehouden met de evolutie van
het aantal huishoudens en het stofzuigerbezit van de huishoudens.
Voor wat betreft de schatting van de voorraadverdeling naar leeftijd is dit een door deskundigen
verrichte verdeling die rekening houdt met de gemiddelde leeftijd van de voorraad op basis van de
gegevens van de FOD VVVL (vertrekkende van Recupel-gegevens; dezelfde gemiddelde leeftijd wordt
opgetekend in de Impact Assessment van de stofzuigers).
Wat de schatting van de verdeling van de voorraad naar label betreft, zijn er alleen verkoopgegevens per
label beschikbaar voor het jaar 2016. Voor de voorgaande en volgende jaren wordt de verdeling van de
verkopen naar leeftijd door deskundigen bepaald, rekening houdend met de toenemende eisen van de
etiketteringsrichtlijn.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 47: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'stofzuiger'
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Resultaten

Milliers

De voorraad stofzuigers in België is in de periode 2010-2018 met 23,5% toegenomen (Figuur 48). De
labels verschijnen pas in 2014. In 2018 heeft een meerderheid van de voorraad dus geen energielabel
(53,5%). De stofzuigers zonder label zijn 4 jaar of ouder. In 2018 heeft 1,5% van de voorraad een 'A+++'label, 3% een 'A++'-label en 8% een 'A+'-label. De stofzuigers met het 'A'-label vertegenwoordigen 22%
van de voorraad en die met een lager label (B tot F) zijn goed voor 12% van de voorraad.
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Figuur 48: Evolutie van het aantal stofzuigers volgens label in België

Verbeteringspistes
De raming van de voorraad is gebaseerd op de gegevens van de FOD VVVL (vertrekkende van Recupelgegevens). We kennen de door deze gegevensbron bepaalde perimeter van de 'Stofzuiger'-klasse niet.
Hierdoor kan de eigenlijke voorraad een beetje verschillen.
Bovendien hebben we geen gegevens over de verdeling van de stofzuigers naar leeftijd of verkoop per
label. De prioriteit om de evaluatie van de evolutie van de voorraad naar leeftijd te verbeteren, zou erin
bestaan om enkele gegevens over de verkopen per label te verkrijgen, wat ons enerzijds in staat zou
stellen om ons verkoopmodel te kalibreren en anderzijds om de evaluatie van de verdeling van de
voorraad per label te specificeren.
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17 – Circulatiepompen
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Scope van het product
Inzake energie-etikettering, bestaan er geen Europese eisen. Niettemin heeft de sector van 2005 tot
2012 een label ontworpen met een schaal gaande van A tot G. Dit label is verdwenen en heeft
plaatsgemaakt voor een Europese verordening die het gebruik van energie-efficiënte circulatiepompen
oplegt30. Sinds 1 januari 2013 moeten de circulatiepompen dus een energieverbruik hebben dat lager is
dan een bepaalde drempelwaarde, gekenmerkt door de 'EEI'-index (energie-efficiëntie-index). Van 2013
tot 2015 werd deze drempelwaarde op 0,27 gelegd en sinds 2015 werd deze opgetrokken tot 0,23 voor
alle circulatiepompen.

Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de circulatiepompen op te maken,
worden beschreven in onderstaande tabel.

Bron

Onderwerp

Voorraadmodel centrale
verwarming (uit regionale
balansen)

Aantal centrale
verwarmingstoestellen

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

2010 tot 2018

nee

BE

2010

nee

BE

-

nee

EU

Gemiddeld aantal circulatoren per
installatie

Ecodesign Tool

Verdeling volgens leeftijd
Gemiddelde levensverwachting van
de voorraad

Effectbeoordeling
Circulatoren

Verdeling van de voorraad 2010 per
type circulator

Evaluation of the
Ecodesign Directive
(2009/125/EC), CEES &
Oxford Research, March
2012

Verdeling per label

2006 tot 2012

nee

EU

Europese richtlijnen

Verdeling van de verkoop per label

Voor 2005 en
na 2012

nee

EU

Tabel 44: Ruwe gegevens voor het product 'Circulatiepomp'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de circulatiepompen wordt weergegeven in Figuur
49. De evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van regionale balansgegevens, in het
bijzonder de evaluatie van de ketelvoorraad die verricht wordt in het kader van het model van de cv30

VERORDENING (EG) NR. 641/2009 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor stand-alone natlopercirculatiepompen en in producten ingebouwde natloper-circulatiepompen;
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voorraad. Op basis van gegevens over het aantal (individuele en collectieve) ketels en het gemiddelde
aantal circulatiepompen per ketel wordt het aantal circulatiepompen berekend.
De verdeling van de voorraad naar leeftijd is afkomstig van de VITO-ICEDD-studie (2013) voor het jaar
2010. De gemiddelde levensduur die gehanteerd werd, is afkomstig van de 'Impact Assessment'-studie
voor de circulatiepompen.
De verdeling van de verkopen komt van de 'CEES & Oxford Research'-studie (2012). Deze gegevens
werden echter gecorrigeerd, omdat zij de eisen van de richtlijnen niet op de juiste manier in aanmerking
nemen:
Geen label vóór 2005
Geen 'A+'-label tussen 2006 en 2012
Geen label na 2012, maar wel energie-efficiëntiedrempels opgelegd.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 49: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'Circulatiepomp'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad circulatiepompen in België is in de periode 2010-2018 met 5% toegenomen (Figuur 50). In
2018 bestond bijna het merendeel van de voorraad uit circulatiepompen die voldoen aan de vereisten
die sinds 2015 zijn opgelegd (IEE < 0,23), of 46,7%. Vervolgens voldoet ongeveer 20% van de voorraad
aan de sinds 2013 gestelde eisen (IEE < 0,27) en heeft 24% een A-label.
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Figuur 50: Evolutie van het aantal circulatiepompen volgens label in België

Verbeteringspistes
De evaluatie van de voorraad en de ontwikkeling ervan is gebaseerd op de regionale balansen. Wij
vinden deze beoordeling betrouwbaar. De verdeling van de voorraad naar leeftijd is afkomstig van de
VITO-ICEDD-studie (2013) en lijkt coherent. De verdeling van de voorraad naar label komt van de 'CEES
& Oxford Research'-studie (2012). Aangezien de gegevens niet Belgisch zijn, ze gecorrigeerd werden om
te voldoen aan de feitelijke vereisten van de richtlijnen en we de voor dit werk geformuleerde
hypothesen niet hebben kunnen raadplegen, raden we aan om verdere gegevens over de verkopen per
label te verzamelen om de verrichte evaluatie nader te preciseren. Bovendien zou het model
gekalibreerd kunnen worden aan de hand van de verkoopgegevens op basis van actuele gegevens en
zou op die manier ook de verdeling naar leeftijd gepreciseerd kunnen worden (de
kalibratiefunctionaliteit is al beschikbaar).
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18 – Pc's en laptops
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Scope van het product
Zowel vaste als draagbare computers zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp. Sinds 2014
moeten ze voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van elektriciteitsverbruik31. Er werd echter geen
energie-etikettering opgelegd.
Er werden twee voorraadmodellen opgemaakt: een voor laptops en een voor pc's. Toch zijn de
gebruikte ruwe gegevens en de algemene werking van de modellen identiek.

Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die gebruikt worden om de voorraadmodellen van de computers op te maken,
worden beschreven in onderstaande tabel.

Bron

Onderwerp

Statbel

Aantal particuliere huishoudens
in België

Energy Consumption
Survey BH

Voorraad

Huishoudbudgetonderzoek
(HBS)

Penetratiegraad
Aantal goederen

FOD VVVL (op basis van
Recupel gegevens)

Levensduur

Europese Richtlijnen

Richtlijnen verplichtingen

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

2010 tot 2018

nee

BE

2010

nee

BE

nee

BE

nee

BE

2013-20152017

ja

BE

-

nee

EU

2012-20142016
2012-20142016

Tabel 45: Ruwe gegevens voor het product 'pc's en laptops'

Werking en specificiteiten van de modellen
De algemene werking van de voorraadmodellen voor vaste pc's en laptops is identiek en is weergegeven
in Figuur 51.
De evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van gegevens uit de ECS-BH-enquête en de
enquête naar het budget van de huishoudens. Deze voorraad wordt vervolgens uitgesplitst naar leeftijd
op basis van de beschikbare informatie over de levensduur van de producten.
In tegenstelling tot andere producten bestaat er geen energie-etikettering voor computers. Het is
daarom niet nodig om de voorraad naar label te verdelen.

31

VERORDENING (EU) NR. 617/2013 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 2013 houdende uitvoering van Richtlijn
2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de eisen inzake ecologisch ontwerp voor
computers en computerservers.
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 51: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'pc'
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Resultaten

Duizenden

De voorraad vaste pc's in België is in de periode 2010-2018 met 35% afgenomen (Figuur 52). Het aantal
laptops is in dezelfde periode met 47% gestegen (Figuur 53).
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Figuur 52: Evolutie van het aantal vaste pc's in België
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Figuur 53: Evolutie van het aantal laptops in België
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Verbeteringspistes
De voorraad vaste pc's en laptops en de evolutie ervan worden berekend op basis van betrouwbare
gegevens (ECS-BH- en EBM-onderzoeken). Op korte termijn kan de evolutie van de voorraad voor 2018
worden verbeterd door de waarde voor 2018 uit het EBM-onderzoek te integreren.
Wat de verdeling volgens leeftijd betreft, zijn er tot op heden geen gegevens beschikbaar. De verdeling
werd daarom door deskundigen derwijze gedefinieerd dat zij coherent was met de gemiddelde
levensduur van het product. De verkoopgegevens zouden het mogelijk maken het model te kalibreren
en de leeftijdsverdeling te specificeren.
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19 – Set-top boxes
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Scope van het product
De eenvoudige set-top boxes zijn onderworpen aan eisen inzake ecologisch ontwerp32. De set-top boxes
moeten zowel in de modus 'actief' als in de modus 'stand-by' voldoen aan de eisen voor het
stroomverbruik. De complexe set-top boxes vallen onder een vrijwillige overeenkomst in het kader van
de richtlijn inzake ecologisch ontwerp. Er werd geen energie-etikettering opgelegd.

Ruwe gegevens
De ruwe gegevens die worden gebruikt om het voorraadmodel van de set-top boxes op te maken,
worden beschreven in onderstaande tabel.
Bron

Onderwerp

Statbel

Aantal particuliere
huishoudens in België

FOD VVVL (op basis van
Recupel gegevens)

Levensduur van het product

BIPT (Belgisch Instituut
voor Postdiensten en
Telecommunicatie)

Aantal aansluitingen (internet
+ digitale TV)

Jaar

Vertrouwelijk

Dekking

2010 tot
2018

Nee

BE

2013-20152017

Nee

BE

2010 tot
2017

Nee

EU

Tabel 46: Ruwe gegevens voor het product 'set-top boxes'

Werking en specificiteiten van het model
De algemene werking van het voorraadmodel van de set-top boxes wordt weergegeven in Figuur 54.
De evolutie van de voorraad wordt geschat aan de hand van gegevens over het aantal 'internet'- en
'digitale tv'-aansluitingen van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). Deze
voorraad wordt vervolgens verdeeld naar leeftijd op basis van een degressieve verdeling in
overeenstemming met de gemiddelde levensduur van het product.
Er is geen energie-etikettering voor set-top boxes.

32

VERORDENING (EG) NR. 107/2009 VAN DE COMMISSIE van 4 februari 2009 tot uitvoering van Richtlijn
2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor
eenvoudige set-top boxes
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LEGENDA
Belgische gegevens
Europese gegevens
hypothesische schatting
Figuur 54: Algemene werking van het voorraadmodel van het product 'modem'
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Resultaten
De voorraad elektrische set-top boxes in België is in de periode 2010-2018 met 6% toegenomen (Figuur
53). Bij gebrek aan energie-etikettering heeft de voorraad geen label.
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Figuur 55: Evolutie van het aantal modems in België volgens leeftijd
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Verbeteringspistes
Er bestaan geen gegevens over de voorraad set-top boxes. De gegevens van de huishoudbudgetenquête
geven alleen informatie over het aantal snelle-internettoegangapparaten en het aantal digitale tvabonnementen. Wij zijn van mening dat de gegevens over het aantal internetaansluitingen en digitale
tv-aansluitingen van het BIPT betrouwbaarder zijn voor het schatten van de voorraad set-top boxes. Het
voorraadevolutiemodel wordt vervolgens gebaseerd op de levensduur van het product.
Verkoopgegevens of meer gedetailleerde voorraadinformatie zouden de evolutie van de
gekwantificeerde voorraad kunnen valideren.
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