Energiegebruik en kenmerken van
huishoudens

h'urshoudens gebrurken energ,e: o o r d ' s voor het velwarmen van de wonrng, elektrrcrtert voor verlrchtrng en benzrne voor oondnlv~ngvan de outo. De hoeveelherd pnrnarre energre dre hrerrnee gernoerd
1s noemen we het drrecte energrebeslog. Daornoost kennen hoshoudens ook een rndrrect eneqebeslog. voor olle goederen en drensten dre huishoudens oonschafen IS 1n de toeleverende sectoren
energie nodrg om $et goed te produceren of de drenst te verlenen W e durden drt kortherdshalve oan
PIShetc~ndvecteenergrebeslag. Gezornenlyk vorrnen het drrecte en rndrrecte energrebeslag het totole
energtebeslag yon huishoudens.
Door hun aankoop- en gebrulksgedrog kunnen hulshoudens zowel het drrecte ols het rndrrecte enerpre-
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waarbg :
E = het beslag op pnmalre energie door een hu~shouden(m MJ),
S, = de bestedingen van het huishouden aan consumpue-onderdeel (in fl);
E, = de energewtensltelt van consumptle-ondercleelI (MJlfl)

Energiegebruikan kenmarken van huishoudgns

In tabel 1 is het gemlddelde enerpebeslag per hulshouden per consunptEFategone
voor het jaar 1990 weergegeven H~ennwlkn een aantal zaken op. In de eerste
plaats bl~jkthet indirecte energebeslag lets meer dan de helft van het totale energlebeslag te omvatten. Blj het ind~recteenergebeslag bl~jktde categorle voeding een
belangnjke plaats ~n te nemen De gemlddelde energle-intensitelt van de ultgaven
blijkt 6,3 MJlfl te bedragen, indien we het directe energ~ebeslagbuiten beschouwmg
laten komen we gemiddeld op 3.5 MJ/fl.
In figuur 1 is het energiebeslag uitgezet als functie van het neuo inkomen. Tevens is
de spreiding weergegeven. Een aanzienlijk deel van deze spre~dingwordt veroorzaakt
door het feit dat er per huishouden op jaarbasis aanzienlijke versehillen blljken te
bestaan tussen inkomsten en uitgaven. Indien we het energ~ebedagop een vergelijkbare manier relateren aan de uitgaven bl~jktde spreidmg met ca een derde afgenomen te zqn
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Energiebeslagab f i ~ t i evan her totale nettc huishoudinkornen.Per mkornensdecielzgn de 10, 25, 50, 75 en

90-pe~entielwordenbepaald. De vet gevokken Iijn geefi de rnediaan de 25 en 75-percente.d i j n dun getmldGen, en de 10 I
90-pe~entielzijn ondertnuken. Ter veduidelqking tochtig procent van de huishoudensheeft een energiebeslagdat zich bevindt
tussen de onderbmken lknen.

De inkomenselas~iciteitvan het energiebeslag blijkt 0,63 te zijn (bij een 1% inkomenstoename neemt het energiebeslag met 0,63% toe). De uitgavenelastlcite~tis op
een vergelijkbare manier geschat. Deze blijkt hoger uit te vallen 0,80. Het verschil
tussen deze twee wordt verklaard door het feit dat de hogere inkomens een kleiner
deel van hun inkomen ook daadwerkelijk uitgeven dan lagere inkomens Het feit dat
de uitgavenelasticiteitzelf ook kleiner dan ken is, wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat by toename van de uitgaven het aandeel van de uitgaven dat aan het ener
gie-intensieve directe energieverbmik wordt besteed kleiner wordt. Over het gehele
inkomensbereik neemt de energie-intensiteit van het totaal aan huishoudelijke be- /
stedingen af van 7,4 MJ/fl tot 5,5 MJ/fl. De energie-intensiteit van de directe uitgaven
blijkt echter b~nnen0 , l MJlfl constant te zijn op een waarde van 3,5 MJlfl~~Dimllaat-jt
<reis een belangrijk resultaat: het feit dat het energiebeslag minder hard pmoit

energ~ebeslag(Vnnger en Blok, 1993)
De histolri~heontwikkeling van het: energieksliag van hubhodens

Behalve de gedeta~lleerdeanalyse voor het jaar 1990, 1s aok een historische analyse
gemaakt van de ontwkkelmg van het energiebeslagvan huishoudens H~ertoezqn
hlstonsche gegevens over het gem~ddeldebestedingspatroon van de Nederlandse
hrushouden gekoppeld aan de energie-mntensrteiten zoals wg die hebben gevonden
\
voor 1990 Dlr betekent dat wj allerle~andere ontwkkehngen, zwEs verbetering van
de energ~e-effic~ency
m de toeleverende sectoren, of verander~ngenm het Irakter
van produkten bu~tenbeschouwmg hebben gelaten De analyse 1s dus part~eel,maar
geeft daardoor juist een goed inzicht ~nu~tslu~tend
de effecten van verander~ngenm
het bestedingspatroon van huishoudens op het enetgiebeslag
e
jaren weergegeven In de
In figuur 2 is een aantal resultaten voor d r ~ versch~llende
beschouwde penode, van 1948 tot 1988 is het gemiddelde inkomen, per persoon
sterk toegenomen. Het energlebeslag IS zelfs in een iets sterkere mate gestegen Dit
van de
wordt nog iets verduidelykt in figuur 3 H~enn1s zowel de merge-mtens~te~t
totale als we1 van de ind~rectehu~shoudelijkebestedingen weergegeven H~erbhjkt
dat het energ~ebeslagper eenheid besteding (in MJifl) vanaf het midden van de jaren
'60 toeneemt en smds 1980 weer daalt Er bl~jktechter dat, als we de energedragers
buiten beschouwing laten, er geen duidelijk trend m de energ~e-intens~teit
meer
overblijft. De wjzlgmgen van de energie-intensitelt van huishoudens wordt dus
gedommeerd door het d~recteenerg~ebeslagEen nadere verklanng h~ervoorgeeft
flguur 4: de stevke groel van het autoverkeer, de penetratle van aardgas en in combinatle hennee centrale venvarming en de gestage groei van het bent en het gebnuk
van elektnc~ensverbruikendeapparatuur hebben aan de grwi bilgedragen Bespa, rit@~pannmgeneB verzadigmgseffecten hebben gezorgd voor een vermindenng
van het~goeltemp0m de jaren tacht~g.
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In dlt onderzoek zljn dde soorten venchuivmgen binnen het consumptiepatroonva
hrtishoudem mderscheiden.
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Het aanschaffen van produkten met een geindivldualiseerd ontwerp: Specia
wordt h e r gedacht aan kledlng en meubilair
Het uitbesteden van huishoudel~jkewerkzaamheden, zoals wonihgo
huishoudel~jkwerk of de was Dit is de categone dle door peHao&
Ophem (1995) aangeduid met de term 'monetarisenng'. : . r .
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Om een eerste, voorlop~ge~ndrukte krljgen van ner ~i~behorende
potentieel wor de
IS voor elk van de geident~ficeerde
opties een
reductie van de energ~e-intensite~t
mogehjke verschuivlng ~nhet gemiddelde consumpt~egedragvan de Nederlandse
hu~shoudensgepostuleerd Een ovemcht van al deze amnames 1s gegeven m (Vringer e.a., 1993). Vervokgens 1s voor elke optie een berekenmg gemaakt van het effect
van de verschu~vlng~nhet consumptiepatroon op het energebeslag en op de bestedingen van hulshoudens.
Een overzicht van de resultaten IS gegeven in tabel 2. De maatregelen in categorie (a)
leiden duidelijk tot een dalmg van het indirecte energiebeslag van huishoudens met
ongeveer 9% (op een totaal d~recten ind~rectenergiebeslag van gemiddeld 250 GJ
per huishouden). De bested~ngenvertonen in deze categorie een zeer lichte dahng
Netto le~dtdit tot een dalmg van de energe-mtens~teitvan de bested~ngenmet 7%.
Bij de tweede categorie daalt het ind~recteenergiebeslag met. er is ju~stsprake van
een l~chtestijging. De uitgaven stijgen echter veel sterker en de energe-intensiteit
van de totale bested~ngendaalt daardoor met netto 8% Deze categone maatregelen
zijn dus duidelijk geschikt om bg een stijgend gem~ddeld~nkomende groei van het
energiebeslag te beperken De laatste, algemene categorie - gepostuleerd als een
verdubbeling van de aanschaffingen met een energe-intensiteit klemer dan 1 MJA heeft slechts een beperkte effectiviteit.
We lkunnen concluderen dat door een groot aantal gerichte verschu~vingenin het
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bestedingen. Er zijn geen indicaties gvonden dat bij toenemende

i n b m s het energiebeslag dat wmenhangt met de aanschaf van goederen en dien-

dast en~rgitdra~ers)
in de toekornst langzamer zal stijgen clan het gemiddelk inkomen.
W d lijken er moglijkheden te bestaan voor reductie van het energiebeslag door
gpichte verschuivingen in het consumptiepatroon. Verder onderzoek is nodig om te
onderzoeken in hoeverre deze verschuivingen m huishoudens implementeerbaar
zijn.
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Abstract

Households use energy both directly, by purchasing natural gas, electricity and petrol, and indirectly, by purchasing other goods and services. Both types of energy use
of households have been quantified by applying a hybrid method for analyzing the
energy requirement of household purchases.
The total energy requirement of an average households in the Netherlands turns out
to be 250 GJ per annum, a little bit less than half being direct ener@ consumption,
The main determinant for the energy requirement is the net household income. As
far as the indirect energy consumption is concerned, the relation to income even
turns out to be more direct. This is confirmed by an historical analysis. This suggests
that dematerialisation trends may not be expected to occur auronomously.
A prelimnary analys~sshows that there are ways to substantially reduce the Indirect
energy requirement of households.
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Titel:
Nieuwe krijtlijnen voor gezin, markt en maatschappij
Auteur: Walter van Dongen
Gegevens: 380 blz. 1993 Garant, Leuven I Apaldoorn.

Dit is een zeer stimulerend en syrnpathiek boek, dat de aandacht verdient van huishoudkundigen, (gezins)sociologen, (micro-)economen, onderzoekers werkzaam op
het gebied van vrouwenstudies, politici en beleidsmakers. De studie behandelt de
interne en exteme arbeidsverdeling van gezinnen, te midden van de maatschappelijke arbeidsverdeling of de marktwerking. Het boek is de weerslag van acht jaar
onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd door het (Vlaamse) Centmm voor Bevolkings- en Gezinsstudi~nin Brussel. De auteur en onderzoeker Walter van Dongen
mag bekend verondersteld worden van zijn vele publicaties zowel op economisch als
op sociologisch en antropologisch terrein.
In de studie worden (krijtllijnen getrokken die gevestigde scheidslijnen moeten
doorbreken, zoals die tussen de verschillende disciplines (de studie beoogt interdisciplinair te zijn), tussen de verschillende niveaus van onderzoek en analyse: micro-, meso-, en macroniveau, en die tussen theorie en empirie, onderzoek en beleid.
Een ambitieuze opzet, die een alternatief moet bieden voor heersende paradigma's en
gevestigde maatschappijvisies.Wat dat betreft is de aanduiding krijtlijnen we1 erg
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