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In voorliggende nota is een lijst van fossiele brandstoffeniii en bijhorende standaard CO2-emissiefactoren,
calorische onderwaarden en soortelijke gewichten opgenomen. De lijst heeft als doel éénduidige
basisparameters aan te bieden waarmee de CO2-uitstoot van een organisatie of activiteit kan worden bepaald.
In deze lijst is geen emissiefactor voor elektriciteit opgenomen aangezien daarvoor geen éénduidige factor
bestaat en deze varieert in de tijd.
Lezing van dit document dient te gebeuren mits inachtname van de onderaan het document vermelde
voetnoten.
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Om de complexiteit zo veel als mogelijk te beperken, zijn voornamelijk standaardwaarden opgenomen. Deze kunnen
afwijken van meer specifieke waarden die door verschillende actoren moeten worden gebruikt om de nauwkeurigheid
van de berekening te verhogen. Om dezelfde reden wordt ook bij de opmaak van officiële datasets zoals de Vlaamse
broeikasgasinventaris en de Vlaamse energiebalans soms afgeweken van deze standaardwaarden.
De vermelde standaardwaarden kunnen (licht) afwijken van eerder gecommuniceerde waarden omdat midden 2021
een verdere harmonisatie op Belgisch niveau plaatsvond (binnen WG Energiebalans van ENOVER) inzake calorische
onderwaarden. Geleidelijk aan zal VEKA deze geharmoniseerde standaardwaarden waar nodig en gewenst integreren
in beleidsinstrumenten die hiervan gebruik maken.
In een latere fase zullen ook nog CO2-emissiefactoren, calorische onderwaarden en soortelijke gewichten toegevoegd
worden voor transportbrandstoffen en biogene brandstoffen. Voor transportbrandstoffen is de moeilijkheid dat de
emissiefactor wijzigt in de tijd (gezien de bijmengingsplicht). Voor biogene brandstoffen zal in vele gevallen de CO2emissiefactor gelijk zijn aan nul.
Deze factoren (met uitzondering van aardgas, butaan en LPG) zijn ook opgenomen in het Ministerieel besluit van 14
december 2021 tot vaststelling van diverse sjablonen en richtsnoeren voor monitoring en rapportage door BKGinstallaties voor de periode 2021-2030.
Meer gedetailleerde achtergrondinformatie (indien nodig) hoe de CO2-uitstoot kan worden berekend op basis van
aardgasfacturen (zowel in geval de aardgasteller beheerd wordt door Fluxys als door Fluvius) kan worden geraadpleegd
op https://energiesparen.be/eu-ets-vaste-installaties-monitoring (document “Toelichting bij de bronstroom aardgas in
het monitoringplan voor de handelsperiode 2021-2030”).
Het betreft hier de standaard CO2-emissiefactor van 56,1 tCO2/TJ. Merk op dat voor opstelling van de
broeikasgasinventaris vanaf 2022 voor bepaalde (sub)sectoren een jaarlijkse (variërende) CO2-emissiefactor voor
aardgas zal worden gehanteerd die rekening houdt met het verbruikte aardgas in België. Deze aanpak werd
goedgekeurd binnen de Nationale Klimaatcommissie op 8 november 2021 (zie nota op https://www.cncnkc.be/sites/default/files/meeting/files/nota_emissiefactor_aardgas_incl_aanvullingen_evolutie_co2_en_impact__goedgekeurd.pdf).
De aardgasfactuur bevat verbruiken uitgedrukt in MWh bovenste verbrandingswaarde van het geleverd aardgas. Deze
MWh kan worden omgezet naar MWhovw door te vermenigvuldigen met 0,903.
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