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BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING
IN HET KADER VAN DE BELANGSTINGSAFTREK HEEFT DE FEDERALE
REGERING EEN DEFINITIE GEPUBLICEERD OVER DE NULEREGIEWONING
Bij nader toezien was dit een foutieve en zeer contraproductieve beslissing …

°
°

°

Het komt hier op neer:
- ONREALISTISCHE isolatie-eisen voor het bestaande woningpatrimonium: je kan voor
een nulenergiewoning pas een tegemoetkoming krijgen van de overheid op voorwaarde
dat het beantwoord aan de isolatienorm van een passiefhuis.
-

ONDUIDELIJKE keuze “hernieuwbare” energie : voor de hernieuwbare energie van de
“nulenergiewoning” en “het actieve huis” wordt in de praktijk voor meer dan 90 %
geopteerd voor een combinatie van PV-cellen met de warmtepomp. Voor de warmtepomp
en de PV cellen zijn dan nog eens aparte subsidies en groene stroomcertificaten voorzien.
De warmtepomp draait echter tijdens de winterperiode NIET met ter plaatse opgewekte
groene stroom maar vooral met elektriciteit van het net. Het elektriciteitsverbruik van het
net tijdens de winter stijgt daarmee met 41 % per woning.
Tijdens de winter zal het tekort toenemen met alle gevolgen voor de bevoorrading…
Tijdens de zomer zullen de PV-zonnepanelen steeds meer stroom injecteren in het net. Dit
leidt vroeg of laat tot een overaanbod.

In de praktijk zal dit subsidiesysteem een negatief effect hebben op het energiegebruik en –
productie en nog erger: ook op de C02 uitstoot….

2
HET ISOLATIENIVEAU VAN EEN PASSIEFHUIS VOOR BESTAANDE
WONINGEN
Bestaande huizen isoleren tot de passiefhuisstandaard is technisch erg complex ofwel
onbetaalbaar duur.
De bestaande huizen ombouwen naar nulenergie volgens het Lage Energie Woning - concept
(LEW) is technisch wel mogelijk, maar wordt niet ondersteund en dus ontmoedigd.
Gevolg: door het isolatieniveau zo hoog te nemen, valt de gigantische saneringspotentie van
de bestaande huizen weg en kan men het bestaande patrimonium niet ombouwen tot
nulenergie.
Het is toch niet bedoeling dat we onze historische steden afbreken?
Het ombouwen van de bestaande huizen naar actieve huizen, die zelfs meer produceren dan
de verbruiken is nochtans goed mogelijk op relatief korte tijd! Maar dan wel met “andere”
technieken. (bijvoorbeeld: WKK met biomassa)
Het passiefhuis-isolatieniveau voor nulenergie is een extra investering gericht op
besparing op thermische energie, niet op elektrische stroom.
Nochtans is de elektrische stroom qua C02 uitstoot dubbel zo belangrijk.
Uit de berekeningen in bijlage 1 blijkt:
Het verschil in energieverbruik, dus de winst voor het passiefhuis t.o.v. de LEW is zeer klein
Rekening houdend met de overheidstoelagen en de groene stroom certificaten, kan men deze
meerinvestering in een passiefhuis op ca 30 jaar terugbetalen.
Tegen die periode zijn er echter veel betere isolatiemethoden en technieken ter beschikking en
men kan dus de vraag stellen of deze investering in het passiefhuis-systeem + nulenergie
verantwoord is.
ONDUIDELIJKE DEFINITIE HERNIEUWBARE ENERGIE
Een warmtepomp is pas een hernieuwbare energie als dit systeem zijn stroom haalt uit groene
stroom en dat is nu net het probleem. Dit wordt niet als voorwaarde gesteld en er is niet
genoeg groene stroom voor de massale toepassing van de warmtepomp.
Er zijn heel wat argumenten tegen de combinatie PV-cellen en de warmtepomp.
Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht of uit de bodem met elektrische energie. In de
winter wordt er dus verwarmd met elektriciteit van het net.
Immers:
Tijdens de winter, als de warmtevraag het hoogst is, is er (bijna) geen opbrengst van de PVzonnepanelen
De grootproducenten zullen deze nieuwe piekvraag moeten opvangen.
Het zal een extra gascentrale (=fossiele brandstof) vergen om de piekbelasting in de winter op
te vangen en in de zomer zal ze afstaan
Wie wil er een gascentrale bouwen die alleen in de winter werkt?
Dit is een zeer inefficiënt systeem en de overheid zal weer moeten bij leggen.. (Wij dus)
De overheid (wij dus) betalen de groene stroomcertificaten en de subsidies
= KOSTELIJK SYSTEEM
Al bij al is er te weinig groene stroom om al die warmtepompen te laten draaien en de
aardgascentrales gebruiken een fossiele brandstof.
=VERVUILEND SYSTEEM
In bijlage 1 zie je de detailberekening.
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Bij een nulenergiewoning moet men via grote oppervlakten PV-zonnepanelen het ganse
jaarlijks elektriciteitsverbruik dekken, en er is ook nog het extra verbruik van de warmtepomp
tijdens de winterperiode.
Ingeval van een passiefhuis verbruikt de warmtepomp: 1028 kWh per winter
Ingeval van een LEW verbruikt de warmtepomp 2.285 kWh per winter
Dit elektrisch verbruik kan tijdens de winter niet ingevuld worden door de PV-cellen: het
elektriciteitsnet zal de nodige extra energie moeten leveren.
Warmtepompen zijn geen ”kleinverbruikers”:
zelfs voor een lage energiewoning is dat nog 2.285 kWh elektrisch verbruik per winter en dat
is meer dan 40 % van het jaarlijks gebruik van een gemiddeld gezin.
(*) men rekent hier met een zeer gunstige (theoretische ) COP van 3,5 waarbij men veronderstelt dat de
warmteopbrengst 3,5 maal meer bedraagt dan het elektrisch verbruik
Bij luchtwarmtepompen haal je in de praktijk zulke waarden allicht nooit

Tijdens de wintermaanden is er dus een tekort aan stroomproductie van de PV cellen:
voor een gemiddeld LEW bedraagt dat tekort minimum:1.445 kWh per winter
voor een passiefhuis bedraagt het tekort minimuim:1.132 kWh per winter
Dit type “nul-energiehuis” is dus een soort “boerenbedrog”:
Men stelt dat het te veel aan stroom dat men in de zomer met PV-cellen produceert, het extra
verbruik tijdens de winter compenseert en dat men dus op het einde van het jaar een nulfactuur heeft voor elektriciteit.
Dit verhaal klopt niet: de stroom die men tijdens de zomer extra produceert kan men tijdens
de winter niet gebruiken!
Gevolg: op het ogenblik dat de energiecentrales op hun maximum productie zitten in de
winter wordt er nog eens een extra productie gevraagd om al die warmtepompen te voeden.
De warmtepomp is dus een soort elektrische verwarming dat in de winter een extra
grote stroomvraag zal vergen van het elektriciteitsnet.
Ieder zijn “nul-energiewoning”?
Als we dit warmtepomp - systeem toepassen voor alle woningen:
een extra stroomvraag van 1.445 kWh voor 5 miljoen gezinnen België betekent een extra
stroomproductie in de winter van 1.445 x 5.000.000 = 7.225.000.000 kWh=7,225 terrawatt h
Dit betekent zowat
40 % van de gemiddelde jaarlijkse stroomvraag van de gezinnen.
Ofwel
1/3 van de productie van de kernenergie te Doel
Gevolg: meer CO2 uitstoot en meer kosten dank zij dit type nulenergiewoning
De nulenergiewoning volgens dit concept
is netafhankelijk,
geeft geen oplossing voor het piekverbruik en de weersafhankelijkheid,
verhoogt de elektriciteitsvraag op het net met 40 % in de winter en dat op een ogenblik
dat er Europees tekort dreigt voor stroomproductie in de wintermaanden!!!
ADVIES AAN DE MINISTER:
SUBSIDIES VOOR WARMTEPOMPEN AFSCHAFFEN
TENZIJ
MEN KAN AANTONEN DAT DE WARMTEPOMP GROENE STROOM GEBRUIKT DIE TER
PLAATSE WORDT OPGEWEKT OP HET MOMENT DAT MEN DEZE NODIG HEEFT.
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CONCLUSIE
als men de eis stelt dat een nulenergie woning het passief-isolatieniveau moet hebben
dan zijn de meeste bestaande woningen niet om te bouwen tot nulenergie
dan legt men het accent op besparing op thermische energie terwijl de elektrische energie
twee maal zo belangrijk is qua CO2 uitstoot.
als men toestaat dat warmtepompen mogen gebruikt worden die aan het net zijn aangesloten
- dan zal dit een nefast effect hebben op het piekverbruik in de winter (warmtepompen zijn
geen “kleinverbruikers”.)
- dan zal dit zeer grote kosten geven aan de overheid aan subsidies en belastingsaftrek
- dan zijn er extra inefficiënte investeringen nodig in grootschalige elektriciteitscentrales
die slechts tijdens de winter renderend zullen zijn.
WAT ZIJN DE ARGUMENTEN VAN HET BELEID ?
We weten het niet, maar Electrabel zet ze wel in de verf met hun goed georganiseerde
reclame voor de warmtepomp.
Zie detail in bijlage 3
1. Hun eerste argument: de grondwarmtepomp is goedkoper in verbruik in
vergelijking met aardgas.
Dit klopt niet…
Men spreekt immers niet over de veel duurdere investeringskosten, (die voor een deel
door de overheid worden gesponsord.) en de diverse subsidies die hoger zijn voor
warmtepompen.
Volgens de studie van ODE Vlaanderen kost een warmtepomp gemiddeld iets duurder dan
een gaswandketel, (zonder subsidies)
DE IWT studie van WP-direct toont aan dat de warmtepomp beter scoort dan de gasketel
op voorwaarde dat men de subsidies meerekent en deze zijn onlangs gestegen t.o.v. de
gaswandketel. Hierdoor is een objectieve vergelijking niet meer mogelijk.
2. Hun tweede argument: minder C02 uitstoot.
Ze verwijzen naar kernenergie en naar hernieuwbare energie , maar..
Dit klopt niet…
Warmtepomp heeft een grotere CO2 uitstoot dan een HR gaswandketel !
Volgens het Vlaams Energieagentschap:
CO2-uitstoot van elektrische energie: per kWh elektrisch = 760 gr CO2
CO2-uitstoot van een warmtepomp met COP van >4 (*)geeft per kWh = 760/4 = 190 gr.
(*) Deze COP is theoretisch en zal in de praktijk veel lager uitvallen, waardoor de CO2 uitstoot merkelijk
groter zal zijn in de praktijk.

Vergelijking
CO2-uitstoot van een HR-gaswandketel per kWh = 180 gr. CO2.
Een hoog rendement gaswandketel heeft dus een ecologische meerwaarde t o v de
warmtepomp.
tenzij ..
de warmte pomp op groene stroom kan draaien in de winterperiode, maar die is er niet
of vandaag de dag toch zeker nog onvoldoende.
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•
•
• systemen die weersonafhankelijk warmte en/of stroom kunnen produceren, zoals
biomassa
Het vermogen van de installatie moet minstens 10 % meer bedragen dan het verbruik.
Het te veel aan elektrische energie moet 100 % benut kunnen worden via injectie in het net.
De geproduceerde warmte moet voor minimum 80 % benut kunnen worden.
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BIJLAGE 1..BEREKENING VAN HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK VAN EEN
WARMTEPOMP
Hieronder een eenvoudig voorbeeld van een veel toegepaste techniek:
Een LUCHT/water warmtepomp heeft (theoretisch) een COP van 3,5. Dit wil zeggen dat de
warmtepomp theoretisch in staat is om 3,5 kWh aan warmte te produceren voor elke kWh ze
uit het elektriciteitsnet haalt. In de praktijk blijkt het
stroomverbruik echter veel hoger.
Met lage energiewoning
PV cellen : 53 m*² zijn nodig om het jaarverbruik te
dekken.
Zonneboiler: 500 liter
Warmtevraag = 56 kWh/m²/jaar x 170 m² = 9.500
kWh/jaar,
Aanbod:
1.500 kWh door zonneboiler
8.000 kWh door warmtepomp.
Elektriciteitsvraag:
verbruik gezin: 3.500 kWh/jaar
verbruik warmtepomp: 8.000/3,5 = 2.285 kWh/jaar
Totaal: 3.500 + 2.285 = 5.785 kWh
Met passiefhuis
PV cellen : 41 m² zijn nodig om het jaarverbruik te
dekken.
Zonneboiler: 500 liter
Warmtevraag = 30 kWh/m²/jaar x 170 m² = 5100
kWh/jaar
Aanbod:
1500 kWh door zonneboiler
3.600 kWh door warmtepomp.
Elektriciteitsvraag:
verbruik gezin: 3.500 kWh/jaar
verbruik warmtepomp: 3.600/3,5 = 1.029 kWh/jaar
totaal: 3.500 + 1.029 = 4.529 kWh
DIT SOORT VAN NUL-ENERGIEHUIS IS EEN NEFAST SYSTEEM:
Het is immers een soort elektrische verwarming dat in de winter een grote stroomvraag vergt
van het net.
Uit deze concrete berekeningen valt uit te maken dat warmtepompen geen “kleinverbruikers”
zijn.
In geval van “nulenergie” met Passiefhuis:
Productie = 4.529 kWh per jaar, waarvan door PV-cellen: 3396 kWh in de zomer en 1132
kWh in de winter.
We komen dus 1.132 kWh te kort in de winter. Waarvan meer dan 1.000 kWh gebruikt wordt
door de warmtepomp.
In geval van “nulenergie” met LEW:
Productie = 5.760 kWh per jaar , waarvan door PVcellen: 4335 kWh in de zomer en 1445
kWh in de winter.
We komen dus 1.445 kWh te kort in de winter. Waarvan meer dan 2.000 kWh gebruikt wordt
door de warmtepomp.
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BIJLAGE 2: HET “AUTONOOM HUIS CONCEPT” GEEFT DE OPLOSSING
VOOR ALLE BESTAANDE GEBOUWEN
die men kan ombouwen tot lage energiegebouwen
die MEER produceren dan voor het huis nodig is
het maakt
een woning autonoom,
netonafhankelijk als het gewenst is
en weersonafhankelijk
dank zij het volgende hybride systeem:
een WKK in combinatie met plaatselijke energie stockage en een local grid .
In een local grid kan men zijn extra energie kwijt.
In de 6 zomer maanden kan de zon volledige de energiebehoeften dekken met een zonneboiler
en PV –cellen.
De energievraag van L.E.W. van 170 m²
electrisch: 3.500 kWh/jaar
thermisch: 9.500 kWh/jaar
Aanbod in zomer:
26 m² PV-cellen tijdens 6 zomermaanden: 2.000 kWh
6 m² zonnepanelen tijdens 6 zomermaanden: 2.500 kWh
WKK aanbod in winter:
thermisch: 8.000 kWh
elektrisch: 4.000 kW
Opgemaakt door Hugo
Vanderstadt
Architect-stedenbouwkundige
Op 30 oktober 2011
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BIJLAGE 3
ELEKTRABEL MAAKT RECLAME VOOR WARMTEPOMPEN
GOED GEZIEN…
Hun argumenten:
Hun eerste argument: de grondwarmtepomp is goedkoper in verbruik in vergelijking
met aardgas
Dit klopt niet.
Men spreekt immers niet over de veel duurdere
investeringskosten, (die voor een deel door de overheid
worden gesponsord.) en de diverse subsidies die hoger zijn
voor warmtepompen.
Volgens de studie van ODE Vlaanderen kost een
warmtepomp gemiddeld iets duurder dan een gaswandketel,
(zonder subsidies)

De IWT studie van WP-direct toont aan dat de warmtepomp
beter scoort dan de gasketel op voorwaarde dat men de
subsidies meerekent en deze zijn onlangs gestegen t.o.v. de
gaswandketel. Hierdoor is een objectieve vergelijking niet
meer mogelijk.
De subsidies voor gaswandketels zijn sinds 2011 afgeschaft voor nieuwbouw. Zie schema
hieronder. Het resultaat is dus dat men minder fossiele brandstoffen zal gebruiken in ruil voor
meer elektrische energie.
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Hun tweede argument: minder C02 uitstoot, dit is niet correct.
Ze verwijzen naar kernenergie en naar hernieuwbare energie , maar..
Alle studies wijzen uit dat de warmtepomp meer CO2 uitstoot geeft dan de klassieke
gaswandketel.
Dit klopt niet.
Warmtepomp heeft een grotere CO2 uitstoot dan een HR gaswandketel !
Volgens het Vlaams Energieagentschap:
1kWh elektrisch = 760 gr CO2 uitstoot
Een warmtepomp met COP van >4 geeft per kWh = 760/4 = 190 gr. CO2 uitstoot
Een HR-gaswandketel geeft per kWh een uitstoot van 180 gr. CO2.
Een hoog rendement gaswandketel heeft dus een ecologische meerwaarde t o v de
warmtepomp.
tenzij ..
de warmte pomp op groene stroom kan draaien in de winterperiode, maar die is er niet
of toch zeker onvoldoende.

