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niet alleen bei'nvloed door het aantal per
nen per huishouden. De ontwikkelingsfase
van het huishouden is eveneens van belang.
Naarmate de leeftijd stijgt neemt het bezit
van apparatuur toe en stijgt het elektriciteitsverbruik per hoofd. Als bepalend voor het
element 'leeftijd' is overigens gekozen de leeftijd van de vrouw.
Een overzicht van het verbruik per aansluting
en per hoofd, beide afhankelijk van de leeftijd
van de vrouw, is gegeven in figuur 3.

De aanwezigheid van bepaalde toestellen
In dit verband zijn vooral van belang de toestellen met een hoge aansluitwaarde en/of de
toestellen die intensief gebruikt worden. In tz
be1 3 is een overzicht gegeven van de korrelatiekoefficienten tussen die toestellen en het
verbruik.
Uit de korrelatiematrix blijkt dat sommige
apparaten een relatief hoog verbruik veroorzaken. Met xiame is dit hetgeval bij boilers en
diepvriezers. De boiler korreleert daarbij dui-
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we1 mogelijk dat zich In de loop der tijd bij
een bepaald hulshouden een stljgingvan het
inkomen voordoet t n een stijgingvan het verbruik.
Op bass van de gehouden enquZte bl~jkenregio's met een relatief laag gemiddeld inkomen
per hoofd een relatief hoog elektrzciteztsverbruik per huishouden te hebben.
De oorzaak is waarschijnl~jkhierin gelegen
dat in gebieden waar de hulshoudens relatlef
groot zijn, het gemlddeld inkomen relatief
laag is. Samenhangendmet dit grotere huishouden ligt het verbruik van elektric~teithoger. In gebieden met een relat~eflaag inkomen
per hoofd liggen de penetratiegraden van de
eigen centrale verwarming en de depvriezer
hoger dan in andere gebieden. De hogere inkomens zijn wellicht meer te vlnden In de steden, waar een hoger percentage van de hulshoudens in een flat of etagewonlngwoont en
waar als gevolg daarvan de penetratiegraad
van de blokverwarrning hoger ligt.
Van de prijs van elektriciteit mag we1 verondersteld worden dat deze een negatieve invloed op het verbruik heeft. Deze veronderstelling is juist, gezien de negatieve korrelatiekoellicienten tussen het verbruik en de prijzen
zoalgdie blijkenuit tabel 5.
Uik5aard kan de prijs van elektriciteitslechts
ee"a'&eldrklaren van het verbruik en dan alP@Wt@&bep&a aggregatienivo. Aan de

.
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hand van multipele regressie is getracht het
verbruik te verklaren uit meer dan de prijs alleen. Uit deze multipeie regressie blijkt dat de
prijs van enige invloed kan zijn op het verbruik, maar dat andere faktoren, zoals het
aantal inwonende personen, het toestellenbestand, kortom de individuele omstandigheden, een grotere invloed op het verbruik hebben.
De woonsituatie
In het onderzoek zijn verschillende variabelen
opgenomen die iets over de woonsituatie van
het huishouden zeggen: de ouderdom van de
woning, de aardvan de woning, flat, etage of
vrijstaand, binnen dan we1 buiten de bebouwde kom, het aantal kamers in de woning en een
variabele die de aard van de gemeente weergeeft. y t behulp van dit laatste gegeven is
tabel 6 samengesteld.
Uit de korrelatiematrices die betrekking hebben op de gemiddelde huishoudens lijkt nauwelijks enig verband te bestaan tussen de
hiervoor genoemde variabelen en het verbruik, met uitzondering van het aantal kamers in een woning. Dit verband wordt echter
hoofdzakelijk veroorzaakt door de positieve
korrelatie tussen bet aantalpersonen en het
aantal ter beschikking staande kamers. We1
kwam in het onderzoek naar voren dat naarmate een gebied een meer stedelijk karakter
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vermogen (ink W)en op de x-as de tijdseenheid (in h), het oppervlak onder de kromme
geeft daarmee het verbruik aan gedurende dat
etmaal (ink W).De gepresenteerde belastingkrommen hebben (tenzij anders vermeld)
steeds betrekking op een gemiddeldedag in
de winter.
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De belasting van de sektor huishoudens in de
winter van 1980/1981
In tieuur 4 is weermgeven
welke belasting-, kro&ne is te construeren uit de gegeven van
,
de enqukte oncer 8 duizend a-selekt gekozen
q
3 4 .' huishoudens, zoals die heeft plaatsgevonden
' in de winter van 1980/1981.
Behalve bovengenoemd belastingpatroon zijn
' tevens de belastingpatronenvan 19 afzonder$! liik~elekticiteitsbedrijvengeanalyseerd.
~ i e r u ibleek
t
dat er aanz~enlijkeverschillen
abestaan in belastingskarakteristiek met name
fd&%"n':.titbfln&ale&n
gemeentelijkebedrijven.
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me naarihulshoudell~ketoepasslng (N = 7831) a = CV-pomp, b = koelkast,
zer, d = overlge apparatuur, e = koffiezetapparaat, f = wasmachme, g = droog= stnjkijzer, 1 = elektrisch koken, J = vaatwasser, k = stofzulger, I = TV, m
f: d i c h t i n g , n = boiler.

de verschillen in het elektriciteitsverbrui$.
Toetsing van de gekonstrueerde kromme
De gekonstrueerdebelastingkromme is te
toetsen door een vergelijking te maken tussen
het gemeten jaamerbruik en het geschatte
verbruik, zoals dat is te berekenen uit de belastingkromme, waarbij gebruik gemaakt
wordt van een schatting voor de zomerbelastingkromme die afgeleidt is van de winterdagbelastin'g.
Het aldus geschatte verbruik bedraagt voor
heel Nederland 3208 k Wh. Het gemeten verbruik op basis van de steekproef, bedroeg
3214 k w h , met andere woorden een verwaarloosbaar verschil.
De toets die is uitgevoerd met betrekking tot
het totaalresultaai van de gehele enqucte, is '
ook uitgevoerd voor de 19 deelpopulaties(regio's), die immers ieder hun eigen belasting,
berekend winter- en zomemerbruik, en gemeten verbruik kennen.
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dagen, gemiddelde dagen en zondagen blij~kt
uit figuur 6. De lage belasting, zondagt geain
ochtend 7 uur, vindt zijn oorzaak in k
ge lichtverbruik.
afhankelijk van het aantal inwonendepersozien het feit dat het verbruik toeneemt met de
grootte van het huishouden, ook de belasting
en de variaties daarin groter worden naarmate bet aantal inwonen& personen toeneemt.
~ ~ ~analyse
~ is~ luitgevoerd
f d ten
~ aanzien van de invloed van de ontwikkelingsfase
van het huishouden, metals verklarende variabele de leeftijd van de vrouw. Hieruit blijkt
dat bij jonge gezinnen het belastingpatroon
relatief laag en vlak is, dat de belasting hoger
en gevarieerder wordt bij een toenemende
leeftijd. Het maximum wordt bereikt bij die
echter nauwelijks vlakker.
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gingvan Di
in Nederland (VDEN) in mei 1982.
2. In dit onderzoek wordt onder huishouden verstaan een groep mensen die samen CBn aansluiting hebben op het openbare elektriciteitsnet.
3. Metpenetratiegraadis hedoeld het aantal huishoudens per 100dat in het bezit is van een hepaald toestel.
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