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1. Executive Summary
Het studiebureau RDC Environment SA stelde in opdracht van Informazout, het rapport “ACV
comparative du chauffage domestique au mazout et au gaz” op. Hierin vergelijkt RDC de milieu-impact
van aardgas en stookolie voor huishoudelijke verwarming in België. Deze vergelijking gebeurt op basis
van een “levenscyclusanalyse” (LCA) van beide brandstoffen. Dit document formuleert, op vraag van
VEKA, een objectief en neutraal advies door leden van het opvolgpanel klimaat en energie te vragen
inzake deze studie.
De analyse die RDC uitgevoerd heeft, bestudeert een shift in de brandstof voor klassieke
gebouwverwarming

door

verbranding

van

stookolie

naar

aardgas.

Alternatieve

verwarmingssystemen, zoals warmtepompen, en andere maatregelen, zoals isolatie, worden niet
behandeld, enkel terloops vermeld.
De LCA is in principe volgens de gestandaardiseerde methode correct uitgevoerd, met transparante
datasets, zij het met specifieke systeemgrenzen waarin de waardeketen van de brandstoffen van
winning tot het afleveren van een thermische kWh ligt, dit is inclusief transport en distributie. Men
brengt specifieke problemen bij de winning zoals lekken en affakkelen mee in rekening.
Anderzijds worden milieu- en gezondheidsaspecten zoals fijn stof en stookolielekkages niet
opgenomen.
In deze studie, en vooral op het vlak van de hypothesen en interpretaties van de resultaten werden
de volgende opmerkingen gemaakt:
•

De veronderstelling aangaande de eenzijdige shift van stookoliegebaseerde naar
aardgasgebaseerde traditionele verwarmingstechnieken voor gebouwen wordt niet
onderbouwd; evenmin wordt verklaard waarom alternatieve technieken, die gekend zijn door
de auteurs, niet op gelijkwaardige manier mee vergeleken worden.

•

De LCA beperkt zich tot operationele aspecten van de brandstofketen; de installaties en
infrastructuur worden niet in rekening gebracht.

•

Men past niet altijd op consequente wijze de LCA-methode, waarvan verschillende varianten
bestaan, toe.

•

De initiële data voor aardolie- en gasimport komen uit verschillende, beperkt afwijkende
bronnen (Eurostat vs. FOD Economie), terwijl dit wel mogelijk had kunnen zijn.
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•

Men doet er alles aan om een toekomstscenario te benadrukken waarin geïmporteerd
Russisch gas domineert, want dat is het enige dat significante verschillen in het voordeel van
stookolie oplevert. Dit is in feite “confirmation bias”.

•

Men neemt een niet-consequente pessimistische houding betreffende het verminderen van
methaanlekken, die buiten Vlaanderen en grotendeels zelfs buiten Europa plaatsvinden, dit in
contrast met het optimisme aangaande verliezen door affakkeling bij de aardoliewinning, wat
uiteindelijk voordelen oplevert in de scenario’s met dominant Russisch gas.

•

Men maakt zich impliciet schuldig aan “cherry-picking” inzake de LCA impactfactoren: uit de
16 gestandaardiseerde factoren, selecteert men er 4 op niet erg objectieve wijze. Deze leveren
een beperkt tot matig significant voordeel op voor stookolie in bepaalde scenario’s. Uit de
volledige set numerieke resultaten blijkt immers dat de andere indicatoren systematisch in het
voordeel van gas of neutraal zijn.

•

Er wordt amper rekening gehouden met niet klimaat-gerelateerde impact, zoals
gezondheidsaspecten, bijv. fijn stof. Evenmin komen milieu- en toxische aspecten zoals de
gevolgen van lekkage bij stookolietanks aan bod.

Hierbij dient men op te merken dat LCA-methodes heel wat keuzevrijheden toelaten bijv. wat betreft
de systeemgrenzen en relatieve gewichten voor impactfactoren. Deze dienen evenwel
objectiveerbaar en verifieerbaar te zijn, wat hier niet altijd het geval is.
Men kan besluiten dat dit rapport een erg hypothetische trend, een volledige shift van klassieke
stookolie- naar gasverwarming, en dit op relatief korte termijn (tegen 2030), in detail analyseert met
een LCA-methode, en door diverse eenzijdige aannames, in het nadeel van aardgas, tracht aan te
tonen dat stookolie op termijn een beperkter klimaatimpact kan hebben. Als gevolg van de
aangehaalde methodische problemen en subjectieve keuzes, kan men niet stellen dat dit aan de orde
is.
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2. Beschrijving opdracht
2.1. Context
Uit bestek opdracht:
In oktober 2020 leverde het studiebureau RDC Environment SA het rapport “ACV comparative du
chauffage domestique au mazout et au gaz” af dat werd opgemaakt in opdracht van Informazout. In
dit rapport vergelijkt RDC de milieu-impact van aardgas en stookolie voor huishoudelijke verwarming
in België. Deze vergelijking gebeurt op basis van een levenscyclusanalyse van beide brandstoffen. Het
"rapport de revue critique" door Stéphane Barbier, Thomas Deville, Jo Van Caneghem en Angélique
Léonard wordt voor deze opdracht als onderdeel van het RDC rapport beschouwd.
Aangezien deze studie besteld werd door Informazout, zijn het opzet van de studie en de resultaten
mogelijk niet neutraal. In deze opdracht vragen wij daarom een onafhankelijke verificatie van de studie
door RDC.
Er werd besloten door het VEKA een objectief en neutraal advies te vragen aan het opvolgpanel
klimaat en energie te vragen inzake deze studie. Dit panel adviseert de Vlaamse Regering sinds 2019
aangaande klimaatmaatregelen.
Na overleg met de voorzitter van het adviserend klimaat- en energiepanel, prof. Gerard Govers, werd
besloten deze studie te laten reviewen door prof. Johan Driesen, in het panel voor de specialisatie
energie, bijgestaan door collega’s met achtergrond op het vlak van gebouwen (prof. E.Buyst en Dr. G.
Goeyvaerts).

2.2. Omschrijving opdracht
Uit bestek opdracht:
De opdrachtnemer werkt een wetenschappelijke doorlichting van ieder hoofdstuk van de studie uit. De
opdrachtnemer bezorgt een doorlichting van de beleidsrelevantie van de afbakening van de opdracht
aan RDC Environment in het licht van de te realiseren klimaatdoelstellingen.
Ten slotte formuleert de opdrachtnemer een globaal waardeoordeel van de studie.
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2.3. Aangeleverd materiaal
•

Rapport “ACV comparative du chauffage domestique au mazout et au gaz” door RDC
Environment SA, 149 p., okt. 2020.

•

Verslag “Review Critique”, ULiège, 3 p. okt. 2020

•

Bijhorende PowerPointpresentatie door Informazout, 14 slides, sept. 2020.
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3. Bespreking onderwerp van de studie
3.1. Doel
Informazout, dat zich profileert als “het kenniscentrum waar consumenten en professionelen terecht
kunnen voor alle informatie over verwarmen met stookolie”, heeft de opdracht gegeven aan RDC
Enivronment SA (verder afgekort tot “RDC”), een in Brussel gevestigd studiebureau gespecialiseerd in
duurzaamheids- en levenscyclusanalyses, een studie te maken waarin de impact van de omslag van
het gebruik van stookolie, naar gasgebaseerde gebouwverwarming in Vlaanderen wordt besproken.
Zij actualiseren hiervoor eerder door RDC gemaakte studies (uit 2005, 2012)1, door rekening te houden
met een aangenomen evolutie op de internationale energiemarkten.
Het referentiesysteem dat men voor ogen heeft is een gebouwverwarmingssysteem, gebaseerd op
verbranding, met een vermogen tot 70 kW (thermisch).
Men bestudeert deze shift in brandstoftype vanuit de aanname dat door een opgelegd verbod op
stookolieketels, iedereen, op relatief korte termijn (de facto al tegen 2030) naar gasgebaseerde
verwarming zal overstappen. De grond waarop deze stelling gebaseerd is, wordt nergens verduidelijkt
noch onderbouwd, wat nochtans noodzakelijk is. Het feit dat men voor deze woningen ook kan
overstappen naar andere types verwarming, zoals warmtepompen, biobrandstof (pellets), hybride
boilers, WKK-systemen, wordt niet als een optie vooropgesteld. Evenmin wordt er rekening gehouden
met andere maatregelen, zoals betere isolatie.
Men wil de impact van deze shift bestuderen, maar wat er precies onder begrepen wordt, is niet klaar
afgelijnd: in de tekst wordt er enerzijds gesproken over klimaatimpact, anderzijds milieu-impact, wat
niet geheel hetzelfde is: bij klimaatimpact ligt de focus op CO2- en equivalente uitstoot; milieu-impact
is veel ruimer en kijkt ook schadelijke uitstoot, gezondheidseffecten, enz. Men stelt als doel ook de
impact op het energieverbruik te bestuderen. Uit het vervolg van de studie blijkt verder dat men

1

De studie en de “revue critique” vermelden dat RDC, in opdracht van Informazout reeds in 2005 een eerste vergelijkende
studie heeft gemaakt van de levenscyclus van mazoutverwarming in vergelijking met andere bronnen, vnl. gas:
“Energiebalans en balans van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de volledige levensduur van aardgas en stookolie als
brandstof voor huishoudelijke verwarming”. Deze studie zou in 2012 geactualiseerd zijn. Deze zijn te downloaden op
https://pro.informazout.be/nl/bibliotheek/studies/rdc-studie en https://pro.informazout.be/nl/bibliotheek/studies/rdcstudie-actualisatie-2012.
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feitelijk een vorm van levenscyclusanalyse, waarvan klimaatimpact slechts één van de
impactcategorieën is, uitvoert.
In deze studie wordt de volledige waardeketen van de brandstoffen in rekening gebracht, vanaf de
winning van de bron, waarbij verschillende internationale aanvoerroutes overwogen worden, het
transport en de distributie, en het eindgebruik. Hierbij wordt uitsluitend gekeken naar de operationele
fase van het verwarmingsproces. M.a.w. er wordt verder gekeken dan de Vlaamse en zelfs Europese
context. Er wordt feitelijk geen “cradle-to-grave” analyse gemaakt van de verwarmingstoestellen,
infrastructuur, transportmiddelen, e.d.

3.2. Structuur
Het rapport is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
1. In het eerste hoofdstuk (2 p.) wordt kort de context en het doel van de studie aangehaald. Men
verwijst hier naar enkele voorziene beleidsbeslissingen van de Vlaamse overheid aangaande
afbouw van het gebruik van stookolie voor gebouwverwarming, en de klimaatplannen. Het
doel wordt beknopt omschreven. Er wordt verwezen naar eerdere dergelijke studies van
dezelfde groep.
2. Het tweede hoofdstuk (2p.) legt kort uit wat een levenscyclusanalyse (LCA) is en de
belangrijkste fasen hierin: formulering doelstellingen, dataverzameling, evaluatie van de
impact, interpretatie van de resultaten.
3. In het derde hoofdstuk (13 p.) wordt het domein van de studie afgebakend, het “systeem”, en
de grenzen daarvan, die onderwerp zijn van de LCA-studie. De “functionele eenheid” doorheen
de studie wordt vastgelegd. De impactcategorieën worden overlopen, de prioriteiten en
drempels verduidelijkt, en de keuze voor welbepaalde klimaatgebonden grootheden wordt
gedetailleerd.
4. Het vierde hoofdstuk (34 p.), bevat de technische data van zowel de waardeketen van stookolie
als aardgas. De kenmerken van de verbranding bij de eindgebruikers worden omschreven.
5. In het vijfde hoofdstuk (14 p.) worden de resultaten van de analyse in detail besproken, waarbij
de focus ligt op de vier naar voor geschoven impactcategorieën.
6. Het zesde hoofdstuk (20 p.) omhelst een sensitiviteitsanalyse van de resultaten van het vorige
hoofdstuk.
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7. In het zevende hoofdstuk wordt er een zelf-evaluatie van de LCA studie gemaakt, waarbij er
gekeken wordt naar kwaliteitsaspecten en onzekerheden op de data, waarmee
nauwkeurigheidsintervallen worden vastgelegd.
8. Tenslotte worden de besluiten geformuleerd in het achtste hoofdstuk (5 p.), waaruit blijkt dat
stookolie een beter optie voor gebouwverwarming zou zijn dan aardgas.
9. Het rapport bevat ook een uitgebreide reeks appendices (32 p.), waarin de volledige
uitkomsten van de LCA-studie in detail en per onderdeel van de waardeketen worden
opgenomen. De gebruikte software en databases worden beschreven.
10. Als bijkomend addendum wordt er, conform de gevolgde ISO-norm, het rapport van een panel
van vier onafhankelijke reviewers toegevoegd, die zich uitspreken over het feit of de LCA
methode correct werd toegepast, dus nadrukkelijk niet over de achterliggende aannames en
afbakeningen.
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4. Bespreking methodologie van de studie
De door RDC Enivronment SA (verder afgekort tot “RDC”) gemaakte studie betreft een zogenaamde
“levenscyclusanalyse” (Life Cycle Analysis, LCA). Eerst wordt er een bespreking gemaakt van deze
methode en hoe deze toegepast werd in de studie. Vervolgens worden de hieraan verbonden keuzes,
die per definitie subjectief zijn, besproken.

4.1. LCA en systeemgrenzen
De toegepaste levenscyclusanalyse wordt uitgevoerd volgens de ISO-normreeks 14000. Dit is de
gangbare praktijk voor dit soort studies, zoals ook aangeraden door het EPA (European Environment
Agency)2, JRC (EU Joint Research Centre)3, IEA4, e.a. en deze methode wordt nauwgezet gevolgd.
De volgende stappen worden gevolgd: formulering doelstellingen, dataverzameling, evaluatie van de
impact aan de hand van standaardsoftware, interpretatie van de resultaten. Voor de
kwaliteitsbewaking wordt er een zelfanalyse en een externe review toegevoegd. Voor de praktische
implementatie, en het rechtvaardigen van sommige keuzes, verwijst men veelvuldig naar ILCDhandboek5 (International Reference Life Cycle Data System), van JRC. Dit systeem en bijhorende
datasets worden regelmatig geactualiseerd n.a.v. nieuw inzichten of verfijningen over de
“environmental footprint” (EF; hier wordt versie 2.0 toegepast, alhoewel er ook al een versie 3.0
beschikbaar was toen de update werd gemaakt, maar waarschijnlijk hield men vast aan de vorige
versie om compatibel te blijven met de twee oudere studies).
De meeste vrijheid bij het maken van LCA-analyses situeert zich op het niveau van het afbakenen van
de systeemgrenzen. Eens deze vastgelegd zijn, dient men op objectieve wijze de nodige inventarissen
op te stellen, datasets te verzamelen en te valideren, en de impactfactorenberekeningen uit te voeren.
Bijgevolg is de kritiek op LCA-analyses dikwijls terug te brengen tot het afbakenen van deze
systeemgrenzen, en worden er verschillende varianten langs elkaar gebruikt.

2

European Environment Agency, Life Cycle Assessment (CLA), A guide to approaches, experiences and information sources,
Environmental Issues Series no.6, 1997.
3
JRC, Supporting information to the characterisation factors of recommended EF Life Cycle Impact Assessment methods,
Version 2, from ILCD to EF 3.0, JRC Technical Reports 2018.
4
IEA-PVPS, Methodology Guidelines on Life Cycle Assessment of Photovoltaic Electricity, 3rd Edition, IEA, 2016 (example).
5
JRC, Institute for Environment and Sustainability (IES), ILCD Handbook: General guide for Life Cycle Assessment - Detailed
guidance, 1st ed. 2010.
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Een veelgebruikte variant is de cradle-to-grave aanpak waarbij de totale impact vanaf ontginning, over
de gebruiksduur, tot en met afval en recyclage beschouwd wordt. In zulk geval moet niet alleen de
brandstof-waardeketen bekeken worden, maar ook onderliggende installaties voor raffinage,
transport, ketels, verwarmingssysteem, enz. Dat doet men hier feitelijk niet, het betreft hier eerder
een operationale “cradle-to-gate”, met als eindpunt het afleveren van de thermische kWh aan de
uitgang van een ketel in een woning. Een gevolg hiervan is bijv. dat men geen gevolgen in rekening
brengt geassocieerd met de vervanging van de branders en ketels, niettegenstaande dat men dit op
p. 58 opmerkt en verwijst naar een tabel in annex IX.3, waar verder niets mee wordt gedaan.
Een andere stap waar enige vorm van subjectiviteit aan te pas komt, is bij interpretatie van de
indicatoren, de keuze deze al of niet mee te nemen, en hun relatieve weging in de totale impact (zie
verder).

4.2. LCA-methodologieën
Binnen de LCA-methodes zijn er nog verschillende types. Men maakt onderscheid tussen microanalyses en meso-/macro-analyses. Bij micro-analyses bekijkt men een enge productrange, i.c. beperkt
men zich tot enkel stookolie vs. gas, en gaat men ervan uit dat deze shift geen impact heeft op de rest
van het systeem of productieketen. Bij meso-/macro-analyses gaat men ruimer, analyseert men
strategische of beleidsmatige keuzes die ruimer impact hebben.
Het feit dat men kiest voor een micro-analyse wordt erkend (p. 15), en is op zich een toegelaten keuze,
maar men kan en dient zich de vraag te stellen of dit gepast is in de context om beleidsbeslissingen te
kaderen, zeker wanneer deze deel uitmaken van internationaal gecoördineerd beleid zoals hier het
geval is: in het kader van overkoepelend Europees beleid, met energie- en klimaatdoelstellingen,
teneinde gezamenlijke objectieven te bereiken, zijn de verschillende beleidsbeslissingen gecorreleerd
en kan men niet zomaar stellen dat de Europese markt voor energiebronnen zoals gas niet beïnvloed
wordt, dewelke een impact zal hebben voor de hele waardeketen.
Een ander onderscheid zijn de “attributionele”en “consequentiële” LCA. Attributionele LCA's bepalen
de impact van een product of een specifieke dienst, voor een bepaalde tijdsperiode. Consequentiële
LCA's identificeren de milieugevolgen van een (beleids)beslissing of een voorgestelde verandering in

12

een systeem, zijn toekomstgericht en vereisen dat er rekening wordt gehouden met markt- en
economische implicaties.
In deze studie spreekt men zich niet klaar uit welke type gevolgd wordt, en er worden elementen van
beide aanpakken gemengd. Op methodologisch vlak wordt er eerder een attributionele aanpak
gevolgd, maar bij de aannames voor de brandstofmixen (zie verder) en het interpreteren van de
resultaten werkt men eerder consequentieel. Als men duidelijk voor de consequentiële aanpak had
gekozen, dan had men van in het begin de systeemgrenzen beter ruimer genomen.

4.3. Databases en codes
Na het maken van de inventaris (LCI: life cycle inventory) van de materialen, energiegebruik,
processen, enz. voor de bestudeerde keten, dient met aan de hand van datasets of
berekeningsmodellen de emissies en de geassocieerde impactindicatoren te berekenen. Hiervoor
gebruikt ILCD een referentie datasysteem, waarvan men de basisdata vrij kan downloaden. Meestal
worden er commerciële, gebruiksvriendelijke softwarepakketten en/of database gebruikt, bijv.
Ecoinvent (zeer brede scope) of Copert (voor transporttoepassingen).
Uit de referenties, annexen en het feit dat dit rapport in feite een update is van twee eerdere
gelijkaardige studies (2005, 2012), bewijst dat deze studie een state-of-the-art aanpak volgt met
geactualiseerde data. De EcoInvent (3.5) database werd wel aangepast voor de verbeterde gegevens
betreffende affakkelen van gasresiduen bij aardoliewinning (p. 28), omdat men ervan uit gaat dat die
tegen 2030 met 92% zal gereduceerd zijn, in regel met IEA-richtlijnen (p. 30).

4.4. LCA Indicatoren
Uit de LCA-analyses worden een aantal specifieke indicatoren of impact-factoren afgeleid, die
gekoppeld zijn aan een specifieke impactcategorie. Zo gebruikt men bijv. voor klimaatimpact kg CO2
eq. berekend op basis van een model oorspronkelijk van IPCC, voor ozonlaagaantasting kg CFK eq.,
enz.
Deze factoren zijn6:

6

JRC, Supporting information to the characterisation factors of recommended EF Life Cycle Impact Assessment methods,
Version 2, from ILCD to EF 3.0, JRC Technical Reports 2018.
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•

Klimaatimpact

•

Ozonlaagaantasting

•

Toxiciteit (voor mensen): kankerverwekkend & niet-kankerverwekkend

•

Fijn stof (respiratoire impact)

•

Ioniserende straling

•

Fotochemische ozonvorming (smog)

•

Verzuring

•

Eutrofiëring (door nitraten & fosfaten): op land, zoet water, marine omgeving

•

Ecotoxiciteit zoet water

•

Landgebruik

•

Watergebruik

•

Gebruik mineralen en metalen

•

Energiegebruik (fossiel)

Dit leidt tot 16 verschillende indicatoren. Voor elke van deze is een evaluatiemethode of -model
gekend, met drie niveaus van robuustheid. De meeste robuuste (en dus betrouwbare) methoden zijn
gekend voor klimaatimpact, ozonlaagaantasting, fijn stof. De andere factoren relevant voor deze
studie zijn van het tweede niveau: aan te raden, maar nog (licht) te verbeteren.
Specifiek voor kg CO2 eq worden er omzettingsfactoren gebruikt om de uiteindelijke impact, met alle
reacties op lange termijn, te kunnen omrekenen tot het “aardopwarmingsvermogen” (“greenhouse
warming potential”, GWP), meestal op termijn van 100 jaar gerekend (GWP100), de meest gebruikelijke
tijdshorizon. Het rapport gebruikt ook GWP op 20 jaar (GWP20), wat minder gebruikelijk en relevant
is, en suggereert ook een horizon van 500 jaar, wat eerder ongebruikelijk is. Deze impactfactoren
verschillen soms, bijv. voor methaan (CH4), wat na 20 jaar nog een grotere impact heeft, maar na 100
jaar omgezet is tot CO2. Om die reden wordt GWP100 in de praktijk het meeste toegepast.
Om een globale impact, dus zowel op klimaat, milieu, gezondheid, enz. te kunnen bepalen, zijn er
schaalfactoren geformuleerd om de indicatoren te relateren. Hiervoor is er geen éénduidige methode,
en het is wetenschappelijk onmogelijk om zulke grootheden te combineren gezien hun verschillende
dimensie. Daarom gebruikt men wegingsfactoren die gebaseerd zijn op basis van bevragingen van
experts en niet-experts. JRC adviseert als consensus beide voor 50% in te rekenen. Deze methodes en
14

wegingsfactoren zijn opgenomen in Annex 4.3, en de numerieke berekeningsresultaten zijn eveneens
in de appendix te vinden (zie bijv. p.133).

4.5. Selectie indicatoren
Men wil in deze studie de impact van een shift van stookolie naar gas bestuderen, maar wat er precies
begrepen wordt, is niet klaar afgelijnd: in de tekst wordt er enerzijds gesproken over klimaatimpact,
anderzijds milieu-impact, wat dus niet hetzelfde is: bij klimaatimpact ligt de focus op CO2-equivalente
uitstoot; milieu-impact is veel ruimer en kijkt ook schadelijke uitstoot, gezondheidseffecten, enz. Men
stelt als doel ook de impact op het energieverbruik te bestuderen, wat eigenlijk enkel maar zijdelings
aan bod komt bij het stuk over rendement.
In de annexen (IX.4) van het rapport zijn de uitkomsten voor alle indicatoren, alle 16, opgenomen in
tabellen. In de resultaten van de LCA-studie, kiest men uiteindelijk vier indicatoren hiervan om de
besluiten af te leiden (p.59):
1. Klimaatimpact
2. Gebruik fossiele bronnen
3. Fotochemische ozonvorming
4. Verzuring
Als onderbouw gebruikt men een argumentatie, die terug te vinden is in Annex IX, die bestaat enkel
uit tabellen IX-21/22. Hierin worden een aantal kwalitatieve argumenten opgesomd, zonder
referentie, zonder aanwijzing hoe de selectie doorgevoerd is, noch waarom deze argumenten relevant
en representatief zijn.
Er wordt wel indirect verwezen naar de gewichten die door de “experts” (JRC, zie vorige sectie) zijn
opgemaakt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze voor LCA in het algemeen gelden, voor alle
mogelijke producten en omgevingen, en dat dat niet noodzakelijk relevant is voor de specifieke
context van de gebouwde, bewoonde omgeving, waar zaken zoals gezondheidsgerelateerde
indicatoren (bijv. door fijn stof) van groter belang zijn.
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Uit deze discussie kan men besluiten dat er toch een hoge mate van subjectiviteit vervat zit in de keuze
van deze vier “belangrijkste” indicatoren, en bijgevolg ook de besluiten die op basis hiervan
geformuleerd werden.

4.6. Extern reviewpanel
Betreffende de externe review, die onderdeel is van de kwaliteitsbewaking, en die uitgevoerd werd
door een panel van vier onafhankelijke experts, S. Barbier, T.Delville (studiebureau Delpasse), J.Van
Caneghem (KUL), A.Léonard (ULiège, coördinatie), dient onderlijnd te worden dat zij zich uitspreken
over de correcte toepassing van de methodiek, conform de ISO-normen. Zij beoordeelden ook enkel
de actualisatie van eerdere studies (2005, 2012) door RDC. Dit panel komt, terecht, tot de conclusie
dat het uitgevoerde werk aan de gestelde criteria voldoet en de gepaste transparantie en coherentie
vertoont, in lijn met de objectieven. Zij hebben nog wel enkele finale opmerkingen, maar deze gaan
over specifieke details die geen grote impact hebben.
Zij spraken zich niet uit over de keuze voor micro- vs. meso-/macro-analyses, noch over de
attributionele vs. consequentiële analyses.
Bemerk dat zij in het begin impliciet benadrukken dat alhoewel het de bedoeling is (volgens de titel)
om stookolie voor gebouwverwarming te vergelijken met andere energiebronnen, vooral (en enkel)
aardgas beschouwd werd.
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5. Bespreking resultaten van de studie
In lijn met de gestandaardiseerde methode voor LCA-studies, worden achtereenvolgens de gebruikte
data becommentarieerd, en vervolgens de uitkomsten van de studie. De methode zelf, en de
gemaakte keuzes daarin, kwamen in het vorige hoofdstuk reeds aan bod.

5.1. Gebruikte datasets
Voor de opmaak van de inventaris (LCI) van stookolie en gas voor gebouwverwarming moet men eerst
een idee hebben van de mix van de herkomst van die stookolie en aardgas. Hiervoor wordt gekeken
naar data van de FOD Economie7 voor de ingevoerde ruwe olie en Eurostat, “transit”, voor aardgas.
Dit is vreemd, vermits de FOD economie ook overeenkomstige data publiceert, in dezelfde referentie
voor gasinvoer. De Eurostat getallen komen niet overeen hiermee, en dit lijkt enerzijds te komen door
een verschillende interpretatie van de netto invoer vs. transit (wat een substantiële fractie is), opslag
en bunkers. Anderzijds, zijn de Eurostat data eveneens een gemiddelde over 2013-2018, terwijl de
FOD Economie jaarcijfers publiceert. Als gevolg hiervan is bijv. het aandeel invoer uit Nederland 46.3%
volgens FOD Economie, vs. 48% voor Eurostat.
In deze situatie zou het aangewezen zijn geweest om toch tenminste dezelfde bron voor beide data
sets te gebruiken.

5.2. Aannames evolutie brandstofmixen
Inzake de schattingen van de toekomstige mixen van ingevoerde aardolie en aardgas, worden er
verschillende strategieën gevolgd.
Voor de aardolie, gaat men ervan uit van een stabilisering van de markt en extrapoleert men de mixen
naar 2030. Hierbij houdt men geen rekening met de mogelijke internationale politieke evoluties, noch
met een verandering in de vraag, bijv. een daling van de vraag naar diesel voor transport, bijv. door
efficiëntieverhoging (opm. p. 45).

7

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Energy Key Data, jaarlijks editie in maart (hier versie 2020, data van 2018).
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Voor de aardgasimport gaat men uit van de volgende reeks veronderstellingen:
•

Versnelde afbouw van de export van L-gas vanuit Nederland, omwille van de versnelde afbouw
van de eigen gaswinning omwille van aardbevingsproblemen: dit lijkt in lijn met de algemene
verwachtingen.

•

De facto gaat men ervan uit dan dit gas quasi volledig zal gesubstitueerd worden door Russisch
gas aangevoerd via pijplijn, met relatief hoge transportverliezen, via Duitsland en Nederland:
hiervoor baseert men zich op een citaat van het Nederlands centraal bureau voor statistiek,
maar de geconsulteerde referentie8 blijkt dit niet zo extreem te stellen, men stelt vast dat dit
een marktgedreven evolutie zal zijn. In Nederlandse bronnen vind je wel waarschuwingen over
de toenemende afhankelijkheid van Rusland voor gasimport, waarbij strategische bedenkingen
gemaakt worden, maar een onderbouw voor deze extreme eenzijdige aanname werd niet
gevonden.

•

Er komt een plafonnering, van de productiecapaciteit van en aanvoer vanuit Noorwegen, wat
in lijn is met de verwachtingen.

•

Men verwacht geen significante bijdrage van “groen gas” (p. 15, evenmin voor olie), bijv.
biogas, of vormen synthetisch gas, op basis van de insignificante huidige fractie en dit wordt
verder gerechtvaardigd door de keuze voor een micro-analyse. Op korte termijn (2030) lijkt dit
nog aanvaardbaar, maar gezien de internationale transitie en EU-beleidsdoelstellingen, zou
hier verandering in moeten komen, maar dit wordt niet verder bekeken.

•

Import vanuit landen uit de Kaspische regio zoals Azerbeidzjan blijft laag: dit lijkt twijfelachtig
vermits er recent toch wel een aantal pijpleidingsprojecten in die regio gerealiseerd werden
(bijv. Trans Adriatic Pipeline, in dienst sinds 2020) waardoor er extra aanvoerroutes voor de
Europese gasmarkt gerealiseerd werden.

•

Voor LNG import lijkt men uit te gaan van een status quo. Echter, er staan verschillende
projecten op stapel in de EU om bottlenecks op dit vlak weg te werken, waardoor toevoer van
gas uit landen zoals de US en Qatar zou kunnen toenemen.

Alzo leidt men twee scenario’s af voor de gasmix in 2030:

8

Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland: cbs.nl), International trade in gas in the Netherlands, paper 2019.
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1. Een “business-as-usual” scenario, waarbij op basis van een extrapolatie van de huidige gasmix
en substituties zoals voorspeld in een studie van de Federaal Planbureau, de mix voor 2030
voorspeld wordt. Dit ligt in lijn met een “attributioneel” LCA.
2. Een “marginal” scenario, waarbij de huidige gasmix wordt aangevuld met extra verbruik zoals
men voorspelt op basis van de veronderstellingen hierboven. Dit leidt tot een substantieel
hoger aandeel Russich gas. Bemerkt dat dit in lijn ligt met een verregaande “consequentieel”
LCA aanpak.
Welk scenario het meest realistische is, is moeilijk in te schatten omwille van evoluties van de markt
en (internationale) politieke aard. Men kan wel vaststellen dat alle aangehaalde argumentatie in de
studie erop gericht is om te verantwoorden dat er weinig alternatieven zijn voor een sterke toename
van het aandeel Russisch gas.

5.3. Hypothesen aardgaslekken en affakkeling
Het rapport besteedt uitgebreid aandacht aan enkele specifieke “milieuproblemen” die gepaard
gingen en tot op zekere hoogte nog gaan wat betreft de ontginning van aardolie en aardgas: de
verbranding van restgassen bij de oliewinning, het zogenaamde “affakkelen” wat leidt tot o.a. CO2
uitstoot, en het lekken van methaan bij de winning en verwerking van aardgas bij het begin van de
keten. Dit laatste kreeg in de literatuur9 en de pers10 recent veel aandacht wegens de hoge CO2equivalentie (factor 28-36) van CH4 moleculen, en berichten over systematische onderschattingen van
deze lekken, waardoor bijv. CNG-brandstof voor transport een zeer negatieve klimaatimpact zou
kunnen hebben.
Betreffende de verliezen door affakkeling is men dusdanig optimistisch dat dit een probleem van
voorbijgaande aard is, dat men de EcoInvent database heeft bijgesteld voor deze studie met
verbeterde gegevens (p. 28), omdat men ervanuit gaat dat deze verliezen tegen 2030 met 92% zullen
gereduceerd zijn, overenkomstig met IEA-richtlijnen (p. 30).
9

Voorbeeld: B.Storrow, “Methane Leaks Erase Some of the Climate Benefits of Natural Gas”, Scientific American, E&E
News, 5/5/2020, https://www.scientificamerican.com/article/methane-leaks-erase-some-of-the-climate-benefits-ofnatural-gas/.
10
Het volgende artikel kreeg heel wat aandacht in de Vlaamse media: “Methaan, de onzichtbare bedreiging van ons
klimaat”, door Luc Pauwels, zie https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/10/methaan-de-snelle-sluipmoordenaar-van-hetklimaat/.
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Voor de methaanlekken ligt de focus erg op de relatief hoog veronderstelde fractie hiervan bij de
Russische winning. Dit heeft vervolgens een grote invloed in de LCA-studie gezien enerzijds de hoge
wegingsfactor van methaan bij de omrekening naar kg CO2 eq., en anderzijds door het, zoals in de
vorige sectie besproken, veronderstelde groot aandeel van Russisch gas tegen 2030. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat het schatten van de fractie van dit soort lekken een erg moeilijk probleem
is, waarover nog maar relatief recent wetenschappelijke publicaties verschenen zijn. Tot 2015 ging de
EU ervan uit dat het methaanverlies 0,5%11 bedroeg. In deze studie werd dit bijgesteld tot 2-3%.
Meermaals haalt men aan dat de verschillende impactindicatoren (zie ook volgende sectie) er beter
hadden uitgezien als het geïmporteerde gas uit Qatar of de US afkomstig zou zijn geweest. Echter,
vooral inzake het US-gas12, het welk op dit moment evenwel nog niet substantieel geëxporteerd
wordt, dient men te bemerken dat dit een belangrijk aandeel schaliegas (fracking) bevat. Er zijn
meerdere publicaties die wijzen op de verhoogde lekkage13 die daarmee geassocieerd wordt, en in
tabellen IX-4 en IX-8 in de appendices vindt men zelfs indicaties hiervan. Dit werd evenwel niet in de
studie in rekening gebracht.
Als argument voor de veronderstelling dat er geen moeite zal gedaan worden om deze lekken te
reduceren de komende jaren, haalt men aan dat door de overcapaciteit, er geen incentive is om hierin
te investeren (p. 105). Nochtans kan men in IEA documenten14 terugvinden dat er wel degelijk
maatregelen van kracht zijn in Rusland om deze lekken te penaliseren of tegen te gaan. De IEA heeft
zichzelf tot doel gesteld om verdere regulering mee te ontwikkelen en te coördineren om in alle landen
deze lekken te doen afnemen. Het Europese niveau15 erkent duidelijk de klimaatimpact van
methaanlekken en werkt aan een “methane policy” via het vernieuwde Oil and Gas Methane
Partnership (‘OGMP’) framework. Als men consequent is, en eerder al veronderstelde dat de IEA een
grote reductie van de verliezen door affakkeling kan bewerkstelligen, dan moet men ook rekening
houden met een te verwachten succes op het vlak van methaanlekreductie.

11

EU DG ENER, Study on actual GHG data for diesel, petrol, kerosene and natural gas, July 2015.
G.Guglielmi, Methane leaks from US gas fields dwarf official estimates, Nature, 28- June 2018.
13
IEA, Methane Tracker, Jan. 2021
14
IEA, Driving Down Methane Leaks from the Oil and Gas Industry - A regulatory roadmap and toolkit, Jan. 2021.
15
Eur. Commissie, MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S over een EU-strategie om methaanemissies terug te
dringen, okt. 2020.
12
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Tenslotte kan men opmerken dat de focus hier éénzijdig ligt op uitstoot in de atmosfeer. Anderzijds
wordt er nergens gewag gemaakt van milieuverontreiniging en zelfs toxische risico’s door
(vloeistof)lekken in de ondergrond, bodem en/of grondwater, dewelke op verschillende manieren
kunnen voorkomen ingeval van olie voor verwarming.
Binnen de Vlaamse context en voor verwarmingstoepassingen, komt het voor dat stookolietanks door
lekkage voor bodemverontreiniging kunnen zorgen. Om de bijhorende dure sanering te ondersteunen
is er voorzien in een ondersteuningsfonds16, evenwel nog in oprichting17.

5.4. Resultaten gekozen indicatoren
Zoals eerder besproken werden de uitkomsten van de LCA beperkt tot vier prioritair geachte
indicatoren:
1. Klimaatimpact
2. Gebruik fossiele bronnen
3. Fotochemische ozonvorming
4. Verzuring
Deze factoren werden berekend voor het scenario met de geëxtrapoleerde oliemix, en de twee
varianten van de toekomstige gasmix. De bijdragen van alle delen van de waardeketen, productie,
transport en distributie, en eindverbruik werden bepaald en geaggregeerd. Er werd nog een
sensitiviteitsanalyse uitgevoerd, en de invloed van onzekerheden werd onderzocht a.d.h.v. een
Monte-Carlo simulatie.
Wat betreft de klimaatindicator, kg CO2 eq./kWh, liggen de resultaten binnen een relatief beperkte
marge van 10%, met een voordeel voor gas, behalve voor de situatie met de “marginale mix” met
verhoogd aandeel Russisch gas, zonder terugdringen van de lekken.
Voor het gebruik van fossiele bronnen, waarvan de resultaten erg dicht bij elkaar liggen, wordt het
rendementsvoordeel van gas deels gecompenseerd door het verhoogde verbruik van het transport,

16
17

https://www.vlaanderen.be/natuur-en-milieu/milieuhinder/belgisch-stookoliefonds
https://promaz.be
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zeker wanneer dit via pijpleidingen gebeurt. Dit leidt weerom tot een duidelijk nadeel voor gas bij de
“marginale mix” met verhoogd aandeel Russisch gas, zonder terugdringen van de lekken.
Bij fotochemische ozonvorming en verzuring is gas telkens in het voordeel t.o.v. stookolie. Zoals eerder
besproken, kan men zich wel vragen stellen of deze van groot belang zijn t.o.v. de andere twee
factoren uit de set van vier.
In de annexen vindt men de numerieke resultaten voor alle 16 indicatoren, in Annex IX.4. In deze
tabellen kan men vaststellen dat gas voor alle overige indicatoren in dezelfde grootte-orde tot
significant beter scoort. Bijvoorbeeld, voor fijn stof, een belangrijke factor bij eindverbruik in de
stedelijke omgeving, scoort gas een factor 3 à 4 beter dan stookolie.
Tenslotte heeft men in de annex ook de weging gemaakt van al deze 16 indicatoren volgens de
gestandaardiseerde wegingsmethode (dus niet dewelke die eerder gebruikt werd om de belangrijkste
indicatoren op basis van de “experten” te selecteren). Op p. 135 vindt men dan ook een andere
volgorde van “top-indicatoren” met klimaatimpact en fossielbronnenverbruik nog steeds op 1 en 2,
gevolgd door straling en, met min of meer gelijk gewicht, fijn stof, smogvorming, verzuring en
waterverbruik.
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6. Beleidsrelevantie
6.1. Beleid Vlaanderen
In het kader van het klimaat- en energiebeleid wil men op Vlaams niveau het aantal stookolieketels
voor verwarming afbouwen. Dit is relevant voor de klimaatdoelstellingen, want deze uitstoot valt niet
onder het ETS-systeem en is onderdeel van de klimaatplannen.
Bemerk dat voor de Vlaamse doelstellingen hierin, het enkel de lokale emissies binnen Vlaanderen zijn
die hiervoor meetellen. Uitstoot door lekkages of affakkelen in het buitenland worden niet als
dusdanig meegenomen in de Vlaamse CO2-uitstoot.
Uit deze studie kan men besluiten dat over het algemeen gasgestookte verwarming beter scoort, tenzij
men naar extreme gasmixen (dominantie Russisch gas, zonder lekkagereductie) zou evolueren. Het
verschil is evenwel niet erg groot omdat men vastzit aan de rendementsbeperkingen van
ketelverbranding.
Ook op het vlak van gezondheidsaspecten, bijv. door fijn stof en NOx, scoort gasverwarming beter dan
stookolieverbranding; dit is af te leiden uit de data in deze studie.
Echter, deze studie levert geen onderbouw voor de vooropgestelde shift van stookolie naar enkel
gasverwarming. Er wordt geen rekening gehouden met alternatieve technologieën zoals
warmtepompen, hybride boilers, biobrandstof (pellets), WKK-technologieën, warmtenetten, enz.
Op p. 54, wordt er terloops de impliciete suggestie gemaakt dat warmtepompen enkel voor lagetemperatuurstoepassingen zouden zijn, maar dit is een achterhaalde stelling. Sinds de eerste studie
van 2005, waarvan dit rapport in essentie een geactualiseerde versie is, is er heel wat evolutie op het
vlak van alternatieve verwarmingstechnieken zoals warmtepompen, enz.
Evenmin wordt er rekening gehouden met andere maatregelen die het totaalrendement van de
verwarming opdrijven, zoals betere isolatie, en die uiteindelijk evenzeer een grote klimaatimpact
hebben, zonder afhankelijk te zijn van evoluties van buiten de grenzen.
Positieve gevolgen, zoals het uiteindelijk verdwijnen van stookolie-opslag, met bijhorende mogelijke
lekkages en dure saneringen, worden niet aangeraakt.
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6.2. Niet-beschouwde alternatieve verwarmingsmethoden
In de literatuur vindt men LCA-studies van alternatieve verwarmingssystemen zoals warmtepompen18.
Voor deze case komt men een klimaatindicator uit van 156 gCO2-eq./kWh. Bemerk: dit was voor
elektriciteit geproduceerd in Italië. Voor de Belgische elektriciteitsmix19 moet men dit corrigeren met
een factor 0.62 tot 97 gCO2-eq./kWh. Daarentegen, voor een klassieke boiler komt men uit op 350
gCO2 eq./kWh (rapport p. 105). Als men puur kijkt naar het energetisch rendement, dan zorgen
warmtepompen voor een verbetering met een factor van 3 tot 5 omwille van de hogere COP.
Daarnaast is er een relatief lagere gezondheidsimpact door bijv. minder fijn stof door de elektrificatie
en shift naar duurzame elektriciteitsproductie.
Bijkomend zal, zoals bij elke vorm van elektrificatie, de uitstoot omwille van warmtepompen,
automatisch verschuiven naar het ETS-systeem en dus verdwijnen uit de non-ETS doelstellingen voor
Vlaanderen.
Uit de meeste recente complete Vlaamse woonsurvey20 (bevraging 2013), bleek dat aardgas de
belangrijkste energiebron voor verwarming in de Vlaamse woningen is, nl. in 67,5% van de Vlaamse
woningen. Op de tweede plaats kwam stookolie met 23% van de Vlaamse woningen. 7% maakte toen
gebruik van elektriciteit als brandstof voor de verwarming. Steenkool, hout, butaan- of propaangas
werden en worden nog zeer weinig gebruikt als hoofdbrandstof voor de verwarming. Er bleek ook dat
stookolieverwarming eerder in huizen te vinden is van ouderen (45+), gepensioneerden,
laagopgeleiden (lager onderwijs, lager middelbaar) en laagverdieners (eerste t.e.m. derde
inkomensquintiel).
Met andere woorden, de shift van stookolieverwarming naar meer duurzame verwarmingstypes zal
een relatief zwaardere inspanning vergen van deze eigenaars en wordt daarom sociaal ondersteund,
bijv. met een premie voor beschermde afnemers21.

18

A.Aquino, E.Bonamente, S.Rinaldi, A.Nicolini, Life cycle assessment of a ground-source heat pump including an upstream
thermal storage, Proc. CIRIAF, 2017.
19
A.Moro, L.Lonza, Electricity carbon intensity in European Member States: Impacts on GHG emissions of electric vehicles,
Transportation Research Part D 64 (2018) 5–14.
20
W.Ceulemans, G.Verbeeck, GROTE WOONONDERZOEK 2013 - Deel 6. Energie, Steunpunt Wonen 2015.
21
Zie https://www.energiesparen.be/premie-voor-condensatieketel-2021: de premie bedraagt € 1800 of max. 40% van
het factuurbedrag incl. btw, tot € 2500 of max. 50% van het factuurbedrag incl. btw als dit ter vervanging van een
stookolieketel is.
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6.3. Europees beleid
De problematiek van de methaanlekken werden de voorbije jaren door de EU erkend als belangrijk,
maar nog onderschat. Dit heeft een reeks beleidsinitiatieven in gang gezet vanuit het Europese niveau,
die rechtstreeks of onrechtstreeks ook Vlaanderen ten goede komen, omwille van het internationaal
karakter van de handel in brandstoffen en de aanwezigheid van de meerderheid van de actieve
bronnen buiten de Europese grenzen.
Het Europese niveau erkent duidelijk de klimaatimpact van methaanlekken en wil via het vernieuwde
Oil and Gas Methane Partnership (‘OGMP’) framework hier iets aan doen. Samen met de IEA wordt er
aan een monitoringsysteem gewerkt.
De gerelateerde directieven inzake de reductie van methaanlekkage dienen op zeker moment ook
omgezet te worden in Vlaamse decreten: dit is niet enkel een probleem van verafgelegen
gaswinningen, maar dit treedt ook op bij industriële processen.
Men kan opmerken dat methaanuitstoot nog niet in de ETS berekeningen zijn opgenomen (enkel CO2,
N2O en PFC)22. Er wordt wel onderzocht dit uit te breiden met inrekening van o.a. methaan (CH4).
In het kader van EU Green Deal wordt ook de Energy Taxation Directive herbekeken, en het is de
bedoeling dat er dan wel met Scope 3-emissies en zgn. carbon leakage zal rekening kunnen gehouden
worden.

22

EU ETS Handbook.
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7. Besluit
Het hier besproken rapport beschrijft een LCA-studie uitgevoerd door RDC, in opdracht van
Informazout. De analyse bestudeert een shift in de brandstof voor klassieke gebouwverwarming door
verbranding van stookolie naar aardgas. Alternatieve verwarmingssystemen, zoals warmtepompen,
en andere maatregelen, zoals isolatie, worden niet overwogen.
De LCA is volgens de gestandaardiseerde methode correct uitgevoerd, met transparante datasets, zij
het met specifieke systeemgrenzen waarin de waardeketen van de brandstoffen van winning tot het
afleveren van een thermische kWh ligt, dit is inclusief transport en distributie. Men brengt specifieke
problemen bij de winning zoals lekken en affakkelen mee in rekening.
In deze studie, en vooral op het vlak van de hypothesen en interpretaties van de resultaten werden
de volgende problemen gedetecteerd:
•

De veronderstelling aangaande de eenzijdige shift van stookoliegebaseerde naar
aardgasgebaseerde traditionele verwarmingstechnieken voor gebouwen wordt niet
onderbouwd; evenmin wordt aangetoond waarom alternatieve technieken, die gekend zijn
door de auteurs, niet op gelijkwaardige manier mee vergeleken worden.

•

De LCA beperkt zich tot operationele aspecten van de brandstofketen; de installaties en
infrastructuur worden niet in rekening gebracht.

•

Men past niet altijd op consequente wijze de LCA-methode toe: dit betreft micro-analyse vs.
meso-/macro-analyse, en attributionele vs. consequentiële LCA.

•

De initiële data voor aardolie- en gasimport komen uit verschillende, beperkt afwijkende
bronnen (Eurostat vs. FOD Economie), terwijl dit wel mogelijk had kunnen zijn.

•

Men doet er alles aan om een scenario te benadrukken waarin Russisch gas domineert, want
dat is het enige dat significante verschillen in het voordeel van stookolie oplevert. Dit is in feite
“confirmation bias”.

•

Men neemt een niet-consequente pessimistische houding betreffende het verminderen van
methaanlekken, dit in contrast met het optimisme aangaande verliezen door affakkeling bij de
aardoliewinning, wat uiteindelijk voordelen oplevert in de scenario’s met dominant Russisch
gas.

•

Men maakt zich impliciet schuldig aan “cherry-picking” inzake de LCA impactfactoren: uit de
16 gestandaardiseerde factoren, selecteert men er 4 op niet erg objectieve wijze. Deze leveren
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een beperkt tot matig significant voordeel op voor stookolie in bepaalde scenario’s (zie vorige
punten). Uit de volledige set numerieke resultaten blijkt dat de andere indicatoren
systematisch in het voordeel van gas of neutraal zijn. Hetzelfde geldt ook voor het gebruik van
GWP20 i.p.v. GWP100.
•

Er wordt amper rekening gehouden met niet klimaat-gerelateerde impact, zoals
gezondheidsaspecten, bijv. fijn stof. Evenmin komen milieu- en toxische aspecten zoals de
gevolgen van lekkage bij stookolietanks aan bod.

Hierbij dient men op te merken dat LCA-methodes heel wat keuzevrijheden toelaten bijv. wat betreft
de systeemgrenzen en relatieve gewichten voor impactfactoren. Deze dienen evenwel
objectiveerbaar en verifieerbaar te zijn, wat hier niet altijd het geval is.
Algemeen kan men stellen dat dit rapport een erg hypothetische trend, een volledige shift van
klassieke stookolie- naar gasverwarming op relatief korte termijn (tegen 2030), in detail analyseert
met een LCA-methode, en door diverse eenzijdige aannames, in het nadeel van aardgas, tracht aan te
tonen dat stookolie op termijn een beperkter klimaatimpact kan hebben.
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