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II 

SAMENVATTING 

In het decreet (8 mei 2009) tot wijziging van het elektriciteitesdecreet (van 17 juli 
2000) is ingeschreven dat de Vlaamse Regering om de drie jaar de onrendabele 
toppen voor investeringen in groene stroom evalueert. De eerste onrendabele toppen 
berekening voor een aantal Vlaamse type installaties voor groene stroomproductie 
gebeurde eind 2005 / begin 2006. Op vraag van VEA wordt de berekening nu herzien 
voor 2009 / 2010. In samenspraak met VEA is beslist de berekeningen te doen voor 
volgende type installaties: 
 

Type installatie Installatiegrootte (kWe) 

Co-vergisting mest - landbouwgerelateerde stromen 1050 
Vergisting overige stromen   2550 
GFT-voorvergisting bij bestaande compostering 2000 
GFT-vergisting met nacompostering 1300 
Indirecte bijstook tot 60% 11400 
Ombouw centrale naar 100% biomassa 193200 
Kleine windturbine 5 
Middelgrote windturbines 300 
Grote windturbines 2000 
Biomassacentrale  5300 
Biomassacentrale  9800 
PV bij particulieren 4 
PV bij ondernemingen 50, 250, 750 en 1500 

Tabel 1 Keuze referentie installaties 

De installaties zijn gekozen op basis van bijkomend potentieel dat tot 2020 verwacht 
wordt [12]. Er is overleg over de aannames geweest met het bio-energieplatform van 
ODE [17], Biogas-E, VLACO, OVAM, VWEA en Electrabel. 
De gemaakte aannames worden in onderstaande rapport beschreven. 
Door het call systeem is het verkrijgen van ecologiepremie voor bedrijven niet meer zo 
zeker. De sector stelde daarom voor om de ecologiepremie niet in rekening te brengen 
omdat de investeringsbeslissing genomen zal worden op basis van de afweging van 
kosten en baten zonder ecologiepremie. Om een idee te hebben van het effect van het 
al dan niet verkrijgen van ecologiepremie is er telkens een variant zonder en met 
ecologiepremie berekend. 
Sinds midden 2009 worden door bepaalde distributienetbeheerders injectietarieven 
aangerekend voor decentrale productie. Om deze extra kost voor producenten weer te 
geven werd per technologie een variant met een injectietarife van 3 €/MWh 
doorgerekend. 
Onderstaande tabel geeft een benopt overzicht van de resultaten. Voor een 
gedetailleerd overzicht kan men Bijlage A raadplegen. 
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Technologie 
vermogen 
(kWe) 

zonder injectietarief 
met injectietarief 3 
€/MWh 

OT met EP 
(€/MWh) 

OT zonder 
EP (€/MWh) 

OT met EP 
(€/MWh) 

OT zonder 
EP 
(€/MWh) 

V landb 1050 131 156 134 159 

V overig 2550 84 101 87 104 

V GFT bestaand 2000 128 149 130 152 

V GFT nacomp 1300 133 142 135 144 

bijstook tot 60% 11400   58     

ombouw 100% biomassa 193200   75-80     

W 5 kW alle 5 3871 4671 3875 4674 

W 5 kW beste 5 739 900 743 903 

W 300 kW 300 113 134 117 137 

W 2 MW 2000 86 94 90 98 

biomassa 5,3 MW 5300 96 107 100 111 

biomassa 9,8 MW 9800 87 93 90 96 

PV particulieren REN 4   22     

PV particulieren NB 4   123     

PV bedrijven 50 kW 50   289     

PV bedrijven 250 kW 250   274     

PV bedrijven 750 kW 750   240     

PV bedrijven 1500 kW 1500   188     

Tabel 2 OT voor de verschillende referentie-installaties 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

In het decreet (8 mei 2009) tot wijziging van het elektriciteitsdecreet (van 17 juli 
2000) is ingeschreven dat de Vlaamse Regering om de drie jaar de onrendabele 
toppen voor investeringen in groene stroom evalueert [11]. De eerste onrendabele 
toppen berekening voor een aantal Vlaamse type installaties voor groene 
stroomproductie gebeurde eind 2005 / begin 2006. Op vraag van VEA wordt de 
berekening nu herzien voor 2009 / 2010. In samenspraak met VEA is beslist de 
berekeningen te doen voor volgende type installaties: 
 
Type installatie Installatiegrootte (kWe) 

Co-vergisting mest - landbouwgerelateerde stromen 1050 
Vergisting overige stromen   2550 
GFT-voorvergisting bij bestaande compostering 2000 
GFT-vergisting met nacompostering 1300 
Indirecte bijstook tot 60% 11400 
Ombouw centrale naar 100% biomassa 193200 
Kleine windturbine 5 
Middelgrote windturbines 300 
Grote windturbines 2000 
Biomassacentrale  5300 
Biomassacentrale  9800 
PV bij particulieren 4 
PV bij ondernemingen 50, 250, 750 en 1500 

Tabel 3 Type installaties 

De installaties zijn gekozen op basis van bijkomend potentieel dat tot 2020 verwacht 
wordt [12]. Er is overleg over de aannames geweest met het bio-energieplatform van 
ODE [17], Biogas-E, VLACO, OVAM, VWEA en Electrabel. 
Voor PV heeft VEA berekeningen gemaakt. 
De methode is grotendeels gebaseerd op [13] en [1]. In Hoofdstuk 2 is de methode 
opnieuw beschreven en aangepast aan recente wijzigingen. 
Hoofdstuk 3 geeft de technisch-economische parameters en resultaten per type 
installatie weer. 
In Hoofdstuk 4 worden de financieel-economische parameters toegelicht. 
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HOOFDSTUK 2 ONRENDABELE TOP 
BEREKENINGSMETHODE 

De methode en beschrijving is grotendeels overgenomen uit [13]. Voor de 
investeringsaftrek, ecologiepremie, warmtekrachtcertificaten en 
groenestroomcertificaten werden de nodige aanpassingen aangebracht. 

2.1 Definitie 

 
De onrendabele top (OT) is het productieafhankelijk gedeelte van de inkomsten dat 
nodig is om de netto contante waarde van een investering op nul te doen uitkomen: 
 
NCW(OT) = 0  (1) 
 
waarbij: 
 
NCW(OT)   de netto contante waarde als functie van de onrendabele top 
 
De onrendabele top wordt berekend aan de hand van een cash flow berekening. Een 
belangrijk onderscheid met conventionele cash flow berekeningen is dat niet het 
projectrendement wordt uitgerekend (interne rentevoet) maar dat de onrendabele top 
als functie van de cash flows en een minimum vereist rendement op kapitaal wordt 
berekend. Essentieel is dat de waarde van het rendement op kapitaal dan als input zal 
moeten dienen, deze moet dus van tevoren worden bepaald. In dit verband wordt 
onderscheid gemaakt tussen equity (eigen vermogen) en debt (bankleningen). 
 
De rendementen waarmee gerekend wordt zijn: 
Rente op bankleningen:    6% 
Rendement op eigen vermogen:   15% 
Uitgezonderd voor enkele opties (zie beschrijving financieel-economische parameters 
(zie Hoofdstuk 4). 
 
In de cash flow berekeningen wordt rekening gehouden met belasting op de winst van 
het project. Afschrijvingen en rentebetalingen worden van de belastbare winst 
afgetrokken. De periode waarover afgeschreven wordt is 10 jaar. Wanneer het 
belastbaar inkomen door afschrijvingen negatief is, wordt aangenomen dat dit negatief 
resultaat kan worden afgetrokken van een positief resultaat elders in het bedrijf. Als 
belastingpercentage is 34% (33,99%) genomen. Dit is het normaal tarief 
vennootschapsbelasting inclusief de bijzondere crisisbijdrage, zoals gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.  

2.2 Perioden 

Ten behoeve van de cash flow berekeningen worden de volgende perioden 
onderscheiden: 
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- Beleidsperiode: Tb  10 jaar 
- Termijn van lening van de bank: Tr  10 jaar 
- Afschrijvingstermijn : Ta  10 jaar 
- Economische levensduur van het project: T variabel, afhankelijk van de 

technologie. 
Voor GFT-vergisting met nacompostering is voor alle periodes 20 jaar genomen. 

2.3 Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende 
investeringen 

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding een investering uitvoert, kan 
onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek bekomen.  
De investeringsaftrek wordt gedefinieerd als een vrijstelling van de winst en baten van 
de onderneming, gelijk aan een deel (percentage) van de aanschaffings- of 
beleggingswaarde van de materiële vaste activa die in nieuwe staat verkregen zijn of 
tot stand gebracht, en van de nieuwe immateriële vaste activa, indien die vaste activa 
in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige 
worden gebruikt.  
De investeringsaftrek komt in mindering van de winst of baten van het belastbare 
tijdperk waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht. Wanneer het 
belastbaar inkomen door investeringsaftrek negatief is, wordt aangenomen dat dit 
negatief resultaat kan worden afgetrokken van een positief resultaat elders in het 
bedrijf. 
 
De investeringsaftrek bedraagt een bepaald percentage van de investeringen. Het 
percentage schommelt sinds 2005 tussen 13,5% (aanslagjaren 2005, 2006, 2008, 
2009 en 2011) en 15,5% (aanslagjaar 2010). In onze berekeningen nemen we een 
percentage van 14,5% aan (gemiddelde van 2010 en 2011). 
 

De groepen en categorieën waar de beschouwde investeringen onder vallen zijn: 
• Groep 4 : energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen 

     Categorie 10: productie en gebruik van energie door chemische, thermo-
chemische of biochemische omzetting van biomassa en afvalstoffen. 

     In aanmerking komen, de investeringen binnen de inrichting in :  
- uitrusting uitsluitend voor het bewerken, opslaan en transporteren van de 

in- en uitgaande stoffen ; 
- reactoren gebruikt voor de chemische, thermo-chemische of biochemische 

omzetting van de biomassa en de afvalstoffen met inbegrip van 
verbrandingsapparaten en aangepaste branders of vuurhaarden ; 

- recuperatiestookketels aangesloten op verbrandingsapparaten; ketels of 
het verbouwen ervan en krachtwerktuigen om de verkregen brandstof te 
gebruiken; 

- warmtewisselaars ; 
- meet-, tel-  en regelapparatuur ; 
- schoorstenen en apparatuur om rookgas en gasvormige of vloeibare 

effluenten te reinigen. 
 

• Groep 5 : gebruik van hernieuwbare energieën 
  Categorie 11: energieproductie op basis van hernieuwbare energieën 

Komen in aanmerking voor deze categorie, de investeringen in nieuwe 
apparatuur voor : 
- de thermische omzetting van zonne-energie (zonneboilers voor de 

productie van warm water voor verwarming, sanitaire en/of 
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procesdoeleinden of van warme lucht voor verwarmings- en/of 
procesdoeleinden) ;  

- de fotovoltaïsche omzetting van zonne-energie voor de rechtstreekse 
productie van elektriciteit ; 

- het aanwenden van windenergie ; 
- het aanwenden van hydraulische energie ; 
- het aanwenden van geothermische energie ; 
- koude-warmte-opslag. 

 
De investeringsaftrek wordt opgenomen als een inkomst in jaar 1. 
 
IA =Ctot x i x 14,5% (2) 
 
IA investeringsaftrek          [€] 
i deel van de investering dat in aanmerking komt voor investeringsaftrek [%] 
 
Het percentage van de investering dat voor investeringsaftrek in aanmerking komt 
hangt af van de categorie waaronder de investering valt. Voor de categorie 10 
(aanwending biomassa en afvalstoffen) valt komt vrijwel de gehele investering in 
aanmerking. Voor de categorie 11 (o.a. windenergie en fotovoltaïsche omzetting) komt 
slechts de benodigde apparatuur in aanmerking. 

2.4 Ecologiepremie 

Bedrijven die in Vlaanderen ecologische investeringen uitvoeren, kunnen hiervoor 
subsidies krijgen van de Vlaamse Overheid: de ecologiepremie. Investeringen in 
hernieuwbare energie vallen onder het systeem van de ecologiepremie. De 
investeringen die in aanmerking komen voor de ecologiepremie zijn opgenomen in een 
limitatieve technologieënlijst (LTL). 
Per technologie vermeldt de limitatieve technologieënlijst volgende gegevens: 
• een bondige omschrijving van de technologie; 
• een oplijsting van de investeringscomponenten die in aanmerking komen voor een 

ecologiepremie: 
• de totale meerkost; 
• de performantiefactor; 
• de geldigheidsduur van de technologie 
De totale meerkost is een maat voor de extra kosten die een bedrijf heeft door te 
investeren in de technologie met betere milieuperformantie. Deze meerkost zijn de 
extra investeringen, verminderd met de bijkomende opbrengsten. 
 
Sinds 2007 wordt de ecologiepremie toegekend via een oproep met wedstrijdformule 
(call). Jaarlijks worden er drie op elkaar aansluitende oproepen georganiseerd waarop 
ondernemingen met hun investeringsproject kunnen intekenen. Per oproep kan een 
onderneming één aanvraag indienen. Wanneer er investeringen plaatsvinden in 
meerdere exploitatiezetels dienen deze in één aanvraag gegroepeerd te worden. 
De ontvankelijke investeringsprojecten worden op een objectieve wijze beoordeeld en 
vervolgens gerangschikt. 
Het voor de oproep beschikbare subsidiebedrag zal verdeeld worden over de gunstig 
gerangschikte investeringsprojecten tot de beschikbare budgettaire enveloppe is 
opgebruikt. 
Omdat de ecologiepremie door dit systeem niet zeker is voor een project, wordt in de 
berekeningen een variant zonder ecologiepremie opgenomen. 
 
De ecologiepremie wordt als volgt bepaald: 
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EP = Ctot x mk x st (3) 
 
EP  ecologiepremie         [€] 
mk  meerkost die in aanmerking komt voor steunberekening  [%] 
st  steunpercentage         [%] 
 
De performantiefactor geeft een indicatie van de kans om gunstig gerangschikt te 
worden 
 
Het steunpercentage is momenteel 20% voor grote ondernemingen en 40% voor 
KMO’s. Het plafond voor de ecologiepremie is momenteel 1,75 M€ voor investeringen 
in WKK en HEB. 
Sinds aanslagjaar 2007 is de ecologiepremie fiscaal vrijgesteld. De berekeningen 
worden hiertoe gewijzigd ten opzichte van 2005/2006. De ecologiepremie wordt nu na 
belastingen in de cash flow opgenomen. 

2.5 Warmtekrachtcertificaten (WKC) 

Op 1 januari 2005 is in het Vlaams Gewest een systeem van warmtekrachtcertificaten 
(WKC) in werking getreden. Kwalitatieve warmtekrachtinstallaties kunnen 
warmtekrachtcertificaten verkrijgen. Een warmtekrachtinstallatie is kwalitatief: 
• indien de warmte zo efficiënt mogelijk afgenomen en getransporteerd wordt tot de 

plaats waar deze warmte nuttig kan worden aangewend; 
• indien ze een relatieve primaire energiebesparing (RPE) heeft groter dan of gelijk 

aan 10% voor WKK-installaties met een vermogen groter of gelijk aan 1 MWe en 
een RPE groter dan 0% voor kleinschalige installaties (< 1 MWe). [14] 

In ons model wordt in geval de installatie een WKK is, de RPE berekend. Is deze groter 
dan of gelijk aan 5%, dan wordt de warmtekrachtbesparing berekend. Per 1000 kWh 
warmtekrachtbesparing wordt een WKC toegekend. 
 
De berekening van de RPE gebeurt als volgt: 
 

RPE = 





















+
−
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E

E

η
α

η
α

1
1  (4) 

 
αQ thermische rendement van de warmtekrachtinstallatie [ %] 
ηQ thermische rendement van de referentieketel   [%] zie [14] 
αE elektrische rendement van de warmtekrachtinstallatie  [%] 
ηE elektrische rendement van de referentiecentrale.   [%] zie [14] 
 
De berekening van de warmtekrachtbesparing: 
 

WKB = t
EEQ
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WKB  warmtekrachtbesparing    [kWh] 
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Qt   netto elektriciteitsproductie in jaar t  [kWh] 
 
Warmtekrachtcertificaten toegekend meer dan vier jaar na de datum van 
indienstneming vermeld op het WKC worden slechts aanvaard voor X% van het aantal 
voorgelegde dergelijke WKC (art. 14 van Besluit kwalitatieve WKK installaties [14]). 
 
X wordt berekend volgens volgende formule: 
X = 100 x (RPE – 0,2 (T -48)) / RPE 
 
Waarbij T: de periode tussen de datum van indienstneming en productiemaand 
vermeld op het WKC, uitgedrukt in maanden. 
 
Omdat het model de cash flow berekeningen per jaar uitvoert, is de formule hier 
aangepast: 
 
X = 100 x (RPE – 2,4 (T – 4)) / RPE 
 
De opbrengst uit WKC wordt dan: 
 

OWKC = 27
1000

⋅WKB
 (6) 

 
OWKC opbrengst warmtekrachtcertificaten  [€] 
 
 
De distributienetbeheerders zijn verplicht om warmtekrachtcertificaten op te kopen 
aan een vaste minimumprijs van 27 euro per certificaat, als de certificaatgerechtigde 
hierom verzoekt. 
Deze verplichting geldt voor de warmtekrachtcertificaten die zijn uitgereikt vanaf de 
datum van inwerkingtreding van de installatie tot 10 jaar na indienstname van de 
installatie, maar enkel voor installaties waarvan de certificatenaanvraag bij de VREG 
werd ingediend na 30 juni 2006. 
De verplichting wordt opgelegd aan de distributienetbeheerders van het net waarop de 
installatie is aangesloten, en geldt dus niet voor installaties die in eilandbedrijf werken 
[15]. 
 
In het model kan men per technologie bepalen of er al dan niet WKC worden 

toegekend. WKC worden meegerekend waar de RPE groter dan of gelijk aan 

10% voor WKK-installaties met een vermogen groter of gelijk aan 1 MWe en 

een RPE groter dan 0% voor kleinschalige installaties (< 1 MWe). 

2.6 Groenestroomcertificaten 

Op 1 januari 2002 is in het Vlaams Gewest een systeem van groenestroomcertificaten 
(GSC) in werking getreden. Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen hebben de mogelijkheid om bij de VREG groenestroomcertificaten te 
verkrijgen voor de elektriciteit die ze in het Vlaams gewest produceren uit 
hernieuwbare energiebronnen. Een groenestroomcertificaat toont aan dat 1000 kWh 
elektriciteit werd opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. 
Groenstroomcertificaten worden toegekend voor zowel de hoeveelheid netto 
geproduceerde elektriciteit die op de site wordt verbruikt, als voor de hoeveelheid 
netto geproduceerde elektriciteit die aan het net geleverd wordt.  
De netto geproduceerde elektriciteit is de geproduceerde elektriciteit, verminderd met 
de elektriciteitsafname van de utiliteitsvoorzieningen die behoren bij de productie-
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installatie of die nodig zijn om de gebruikte hernieuwbare energiebron voor 
elektriciteitsopwekking geschikt te maken. Als de aanvrager van de 
groenestroomcertificaten kan aantonen dat een overeenkomstig energieverbruik ook 
noodzakelijk zou zijn indien de hernieuwbare energiebron niet zou worden aangewend 
voor energierecuperatie, wordt de elektriciteitsafname van de utiliteitsvoorzieningen 
niet in mindering gebracht van de geproduceerde elektriciteit. 
Voor productie-installaties die elektriciteit opwekken uit afvalstoffen, die al dan niet 
samen met andere energiebronnen worden verwerkt, bepaalt de OVAM de hoeveelheid 
energie die in aanmerking komt voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten. 
Momenteel adviseert OVAM dat 47,78% van de energie-inhoud van afvalstoffen 
verbrand in een restafvalverbrandingsinstallatie in aanmerking komt voor de 
toekenning van groenestroomcertificaten (art. 9 van Besluit groene stroom [16]. 
Voor productie-installaties die in het Vlaamse Gewest elektriciteit opwekken uit 
biomassa die ingevoerd wordt in België, kent de VREG groenestroomcertificaten toe 
voor de opgewekte hoeveelheid elektriciteit, verminderd met het energieverbruik van 
het transport van de ingevoerde biomassa tot aan de grens van het Vlaamse Gewest 
 
In het model wordt de opbrengst uit GSC momenteel vereenvoudigd berekend. 
 

OGSC = mp
Qt ⋅

1000
 (7) 

 
OGSC opbrengst groenestroomcertificaten  [€] 
Qt   netto elektriciteitsproductie in jaar t  [kWh] 
mp  minimumprijs per GSC in Vlaanderen  [€] 
 
De minimumprijs van een GSC hangt af van de gebruikte productie-technologie (zie 
onderstaande tabel). 
 

Techniek 
Installatie in 
dienst na 

Bedrag 
minimumsteun 

Looptijd 

Waterkracht, getijden- en golfslagenergie, 
aardwarmte  

01/01/2010 

90 euro 

10 jaar 

Windenergie op land  90 euro 

Vaste of vloeibare biomassa, biomassa-afval 
en biogas dat niet afkomstig is uit vergisting 
van afvalwaterzuiveringsslib of 
rioolwaterzuiveringsslib 

90 euro 

Stortgas, biogas dat afkomstig is uit 
vergisting van afvalwaterzuiveringsslib of 
rioolwaterzuiveringsslib en voor de 
verbranding van restafval  

60 euro 

Andere technieken  60 euro 

Zonne-energie 01/01/2010 350 euro 

20 jaar  01/01/2011 330 euro 

 01/01/2012 310 euro 

 01/01/2013 290 euro 

15 jaar 

 01/01/2014 250 euro 

 01/01/2015 210 euro 

 01/01/2016 170 euro 

 01/01/2017 130 euro 

 01/01/2018 90 euro 

 01/01/2019 50 euro 

 01/01/2020 10 euro 

Tabel 4 Huidige minimumprijs groenestroomcertificaten per productie-technologie 

In het model is de mogelijkheid voorzien om de opbrengst uit 

groenestroomcertificaten mee te rekenen, maar deze wordt momenteel niet 
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meegerekend. De reden hiervoor is dat het model zo kan gebruikt worden om een 
evaluatie te maken van de hoogte van de minimumvergoeding per duurzame 
elektriciteitsoptie. 
 

2.7 Notionele interestaftrek 

De aftrek voor risicokapitaal of zogenaamde “notionele interestaftrek” is een nieuwe, 
maatregel in het internationaal fiscaal recht, waarmee alle ondernemingen 
onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting een aftrek van hun belastbaar 
inkomen kunnen toepassen in de vorm van een fictieve rente die wordt berekend op 
basis van hun eigen vermogen (netto activa). De maatregel is geldig vanaf aanslagjaar 
2007. Het voornaamste doel van deze maatregel is het verminderen van de fiscale 
discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen 
vermogen. 
Aan deze maatregel is echter geen investeringsverplichting verbonden. In feite komt 
deze maatregel neer op een algemene verlaging van de effectieve aanslagvoet in de 
vennootschapsbelasting voor bedrijven die beroep kunnen doen op deze maatregel, en 
een hoger rendement na belastingen op de investeringen [18]. 
Door het niet gebonden zijn aan een investering, is in het kader van de onderstaande 
berekeningen de notionele interestaftrek niet opgenomen. Bovendien zouden voor een 
berekening een hele reeks aannames gemaakt moeten worden over het gecorrigeerd 
eigen vermogen. 

2.8 Cash flow berekeningen 

Het inkomen voor belastingen wordt als volgt uitgerekend: 
 
IVBt = (OT + ELt - VKt)Qt + OWKCt  - IA - U.FKt  (8) 
 
met: 
t  bedrijfsjaar, 0 < t ≤T  [jaar] 
IVBt  inkomen voor belastingen in jaar t  [€] 
OT  onrendabele top  [€/kWh] 
ELt  elektriciteitsprijs in jaar t  [€/kWh], ELt = 0 in geval bij- 
  of meestook (zie ook § 2.7.1) 
VKt  variabele kosten in jaar t  [€/kWh] 
Qt  productie in jaar t  [kWh] 
U  unitgrootte  [kW] 
FKt  vaste kosten in jaar t  [€/kW] 
OWKCt opbrengst WKC in jaar t [€] 
IA investeringsaftrek (in jaar 1) [€] 
 
waarbij: 
 
Qt = U.Ht 
 
met: 
 
Ht  aantal draaiuren in jaar t  [h] 
 
In de berekeningen is een jaaronafhankelijk, dus constant aantal draaiuren 
aangehouden. 
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In de variabele kosten zijn alle (marginale) kosten meegenomen die samenhangen 
met de productie van elektriciteit, dus in het geval van biomassa/afval ook 
brandstofkosten. In het geval van windenergie zijn ook kosten van onbalans ingevolge 
de programmaverantwoordelijkheid meegenomen. 
In de vaste kosten zijn alle onkosten meegenomen welke onafhankelijk zijn van de  
productie van elektriciteit. Hierbij kan aan loonkosten, jaarlijkse kosten voor 
onderhoudscontracten, verzekeringen, etc. worden gedacht. 
 
De vaste en variabele kosten zijn eveneens jaaronafhankelijk in de berekeningen 
meegenomen1. 
 
Het inkomen na belastingen wordt als volgt uitgerekend: 
 
INBt = (1- τ) IVBt + τ(DEPt + Rt) + EPt (9) 
 
met: 
INBt  inkomen na belasting in jaar t  [€] 
DEPt  afschrijvingen in jaar t  [€] DEPt = Ctot/Tb voor t ≤Tb 
Rt  rentebetalingen in jaar t  [€] (Rt = 0 als t > Tr) 
EPt ecologiepremie (enkel in jaar 1) [€] 

2.8.1 Operationele kosten biomassa/afval bij meestoken 

De investeringen die voor biomassa/afval bij meestook opties zijn genomen betreffen 
meerinvesteringen. Dit zijn investeringen die nodig zijn om een bestaande installatie 
geschikt te maken voor meestook. Dit betekent dat slechts additionele kosten worden 
meegeteld in de berekeningen. 
 
Effecten brandstofsubstitutie 

Doordat het bij meestook om additionele investeringen bij een bestaande centrale 
gaat, wordt de verkoop van geproduceerde elektriciteit niet meegeteld in de cash flow 
berekening. Deze is immers niet additioneel. Gekeken is naar de baten van 
uitgespaarde primaire brandstof (kolen of gas) als gevolg van het meestoken ten 
opzichte van de kosten van de inzet van secundaire brandstof. Aangezien de 
brandstofsubstitutie een nadelig effect kan hebben op het rendement van de totale 
installatie is hiervoor een brandstofsubstitutiefactor meegenomen in de berekeningen. 
Deze factor representeert het omgerekende rendementsverlies voor de totale 
installatie uitgedrukt als percentage van de maximale te besparen hoeveelheid 
primaire brandstof. Deze brandstofsubstitutiefactor bevat o.a. ook de additionele 
kosten ten gevolge van corrosie, rookgasreiniging, etc. In formulevorm: 
 
Kb = Bs . Ps - α. Bp . Pp  (10) 
 
met: 
Kb  totale brandstofkosten  [€/] 
Bs  hoeveelheid secundaire brandstof  [GJ] 
Ps  prijs secundaire brandstof  [€/GJ] 
α brandstofsubstitutiefactor  [%], waarbij α ≤1 
Bp  hoeveelheid primaire brandstof  [GJ] 
Pp  prijs primaire brandstof  [€/GJ] 
 
Kosten van secundaire brandstof 

                                         
1 In sommige gevallen is er op basis van de beschikbare informatie voor gekozen om alle operationele kosten 
toe te rekenen aan de vaste kosten of variabele kosten. 
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De kosten van de secundaire brandstof (biomassa) worden als volgt uitgerekend: 
 

es

tt
t E

ZQK
K

η
=  (11) 

 
 
met: 
Kt  secundaire brandstofkosten in jaar t  [€] 
Ks  kosten van secundaire brandstof  [€/ton] 
Z  aantal GJe per kWhe; Z = 0,0036  [GJe/kWhe] 
Qt  elektriciteitsproductie in jaar t  [kWhe] 
Es  energie inhoud secundaire brandstof  [GJ/ton] 
ηe  elektrisch rendement  [%] 
 
Besparing op primaire brandstof 

De besparing op het gebruik van primaire brandstof (kolen/gas) wordt als volgt 
uitgerekend: 
 

pe

t
tp E

ZQ
S

αη
=,  (12) 

 
met: 
Sp,t  besparing op primaire brandstof  [ton] of [m3] 
α brandstofsubstitutiefactor, zie (10)  [%] 
Ep  energie inhoud primaire brandstof  [GJ/ton] of [GJ/m3] 

2.8.2 Warmtewaardering bij WKK opties 

Voor de waardering van de geleverde warmte bij WKK-opties wordt eerst het 
equivalente volume aan aardgas berekend dat zou zijn gebruikt om een zelfde 
hoeveelheid warmte te leveren. Dit wordt gedaan aan de hand van een thermisch 
referentie rendement voor de productie van warmte uit gas. In de berekeningen is 
uitgegaan van een referentie rendement 90 % in geval van een 
warmtekrachtinstallatie die haar warmte afstaat in de vorm van heet water en 85 % in 
geval van een warmtekrachtinstallatie die haar warmte afstaat in de vorm van stoom. 
 

gasrefe

tht
tvol E

ZQ
W

ηη
η

=,  (13) 

 
met: 
Wvol,t  volume van de equivalente warmte in jaar t   [m3 aardgas] 
ηth  thermisch rendement WKK installatie   [%] 
ηref  thermisch rendement van de referentie   [%] 
Egas  energie inhoud van aardgas, Egas = 0,03165  [GJ/m3] 
 
De waarde van de warmtelevering door WKK installaties wordt nu als volgt berekend: 
 

ptvoltwkk KWW ,, =  (14) 

 
met: 
Wwkk,t  waarde van de warmtelevering door WKK in jaar t  [€] 
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Kp  primaire brandstofkosten (aardgas)  [€/m3] 
 

2.9 Onrendabele top berekening 

Voor het berekenen van de onrendabele top wordt uitgegaan van het rendement op 
eigen vermogen. Hiervoor wordt dus niet uitgegaan van het projectrendement. 
Aangezien het rendement op eigen vermogen uitgangspunt van de berekeningen is 
geweest, volstaat het uitsluitend te kijken naar het equity gedeelte van de investering 
in de cash flows. De NCW berekeningen op basis van rendement op equity gaan nu als 
volgt: 
 
 

∑
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 (16) 
met: 
(N)CWe  (Netto) Contante Waarde equity  [€] 
re  rendement op equity  [%] 
A  annuïteit van de lening  [€] 
E  het gedeelte equity in de totale investering  [%], de waarde hiervan 

 varieert per technologie. 
 
waarbij: 
 
A = Dt + Rt  (17) 
 
met Dt de aflossing van de lening in jaar t, Dt = 0 als t > Tr. De annuïteit wordt 
bepaald op basis van de leningstermijn Tr, de bankrente en het geleende deel van het 
investeringsbedrag. De waarde van de annuïteit is tijdonafhankelijk, dus constant voor 
de duur van de lening. De formule voor de onrendabele top op basis van rendement 
op equity wordt nu als volgt: 
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2.9.1 Effect van de beleidsperiode op de onrendabele top 

In de berekeningsmethode wordt een onderscheid gemaakt tussen de economische 
levensduur van een installatie en de termijn waarover de subsidie wordt uitgekeerd. 
De subsidie geldt voor een periode van 10 jaar (behalve voor PV-installaties) vanaf het 
moment van ingebruikname van een installatie. De economische levensduur van 
duurzame elektriciteitsinstallaties is doorgaans langer. Om een basis te verschaffen 
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voor het vaststellen van een producentenvergoeding dient de onrendabele top over de 
economische levensduur te worden omgerekend naar een onrendabele top over 10 
jaar. 
Deze berekeningswijze zorgt ervoor dat de investeerder zekerheid wordt geboden dat 
hij binnen 10 jaar het onrendabele deel van zijn investering kan dekken. Daarmee zijn 
echter nog niet alle kosten gedekt. De producent moet ook na 10 jaar als hij geen 
producentenvergoeding meer krijgt blijven produceren om uiteindelijk zijn hele 
investering terug te verdienen en zijn vereiste rendement te behalen. 
Hierdoor wordt de uiteindelijke OT-berekening als volgt: 
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Het verschil van formule (19) met formule (18) betreft de periode waarover in de 
noemer gesommeerd wordt (Tb i.p.v. T). 
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HOOFDSTUK 3 TECHNISCH-ECONOMISCHE 
PARAMETERS EN 
RESULTATEN 

3.1 (Co-)vergisting 

3.1.1 Keuze referentie-installaties 

In overleg met de sectorvertegenwoordigers Biogas-E en VLACO werden de referentie-
installaties vastgelegd [3]. Vier types installaties worden beschouwd (zie Tabel 5).  
 
Soort installatie Installatiegrootte (kWe) 

co-vergisting mest - landbouwgerelateerde stromen 1050 

vergisting overige stromen  2550 

GFT-voorvergisting bij bestaande compostering 2000 

GFT-vergisting met nacompostering 1300 

Tabel 5 Referentie-installaties voor (co-)vergisting 

Kleinschalige installaties werden niet opgenomen. Deze installaties bieden wel 
voordelen qua lokale integratie maar vereisen vaak bijzondere maatregelen om 
economisch haalbaar te zijn. Het is moeilijk om hiervoor een type installatie te 
definiëren. We zien evenwel dat de recent bijgekomen installaties meer in de grootte 
orde van de referentie-installaties uit Tabel 5 zitten. 
 
In de berekeningen voor GFT vergisting worden twee referentiescenario’s opgenomen. 
Deze scenario’s zijn niet alleen verschillend qua installatie, maar ook qua benadering 
van de investering, die verschilt van bedrijf tot bedrijf en samenhangt met de 
bedrijfscultuur. In het tweede scenario wordt er vanuit gegaan dat er blijvend 
investeringen aan de installatie gebeuren (vandaar de hoge onderhouds- of 
operationele kosten), zodat ze ook op het einde van de levensduur een belangrijke 
restwaarde heeft. Dit wordt in het model niet in rekening gebracht. 
 
Investeringskosten en onderhoudskosten worden in de berekeningen opgenomen 
exclusief 21% BTW. Publieke instanties kunnen echter geen BTW recupereren en hier 
zou dan een extra kost verrekend moeten worden. 

3.1.2 Co-vergisting mest – landbouwgerelateerde stromen 

De vergisting van landbouwgerelateerde producten gebeurt typisch in installaties in 
landbouwgebied waarbij een deel energiegewassen wordt toegevoegd 
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(landbouwgerelateerd) en met gebruik van warmte voor de installatie zelf en het 
landbouwbedrijf. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoeveelheden en 
soorten ingaande stromen die aangenomen werden voor de referentie-installatie voor 
co-vergisting mest – landbouwgerelateerde stromen. 
 
Ingaande stroom Aandeel 
Mest 30% 
landbouwgerelateerd 30% 
OBA 40% 
Tonnage (ton/j) 40000 
Tonnage (ton/d) 110 

Tabel 6 Soorten en hoeveelheden ingaande stromen voor referentie-installatie co-

vergisting mest – landbouwgerelateerde stromen 

  Eenheid  Waarde 
Installatiegrootte kWe 1050 
Investeringskosten €/kWe 5000 
Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 7200 
Vaste O&M kosten €/kWe 500 
Energie-inhoud biogas GJ/ton 19,8 
Elektrisch rendement % 38 
Thermisch rendement % 38 
Referentierendement WKK (Elektrisch) Vlaams % 70 
Referentierendement WKK (Thermisch) Vlaams % 42 
Referentierendement WKK (Elektrisch) Europees % 70 
Referentierendement WKK (Thermisch) Europees % 40,2 
Stroomprijs €/MWh 50 
Vermeden brandstofkosten (gas) €/GJ 7,4 
Hoeveelheid digestaat per jaar ton 2250 
Kostprijs afzet digestaat €/ton 5 
Kosten (+)/opbrengsten (-) ingaande stoffen €/ton 15 
Hoeveelheid ingaande stoffen  ton/jaar 40000 
Totale kosten ingaande stoffen €/jaar 600000 
Economische levensduur jaar 10 
Debt/equity ratio - 80/20 
Rente lening % 6 
Termijn lening jaar 10 
Return on equity % 15 
Vennootschapsbelasting % 0 
IA % 0 
% van investering in aanm. IA % 0 
EP % 40 
Meerkost in aanmerking EP % 50 
Prijs WKK certificaat € 27 
OT     
Onrendabele top €/MWh 156 
     met ecologiepremie €/MWh 131 
met injectietarief 3 €/MWh     
Onrendabele top €/MWh 159 
     met ecologiepremie €/MWh 134 

Tabel 7 Aannames en OT voor vergisting van landbouwgerelateerde stromen 

Tabel 7 geeft een overzicht van de aannames en onrendabele top van vergisting van 
landbouwgerelateerde stromen. Het overgrote deel van de parameters is gebaseerd op 
de nota van Biogas-E en Vlaco van oktober 2009 [3]. De parameters zijn gebaseerd op 
een ruime hoeveelheid gegevens van bestaande vergistingsinstallaties en offertes die 
via de leden aan Biogas-E beschikbaar zijn gesteld. 
De investeringskosten omvatten de totale investering, inclusief nabehandeling. Voor 
de type-installatie bestaat de nabehandeling uit een scheiding van de dikke en dunne 
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fractie, het indrogen van de dikke fractie en het behandelen van de dunne fractie door 
filtratie en indrogen van het concentraat.  
De onderhouds- en bedrijfskosten omvatten alle kosten voor vergisting en 
digestaatbehandeling, inclusief personeel, onderhoud, begeleiding, keuring, 
chemicaliën, administratie. 
Voor het aantal vollasturen is van gemiddeld 7200 uur per jaar uitgegaan. 
Vergistingsinstallaties draaien gemiddeld 8000 uur per jaar op vollast maar er is 
gerekend met een verlies van één jaar voor de bouw en de opstart van de installatie. 
Het elektrisch rendement is het rendement van de WKK zonder rekening te houden 
met het verbruik op de installatie zelf. Er is gerekend met een eigenverbruik van 
12,5% voor de berekening van de opbrengst van de elektriciteitsverkoop en van 3% 
voor de opbrengst uit de groenestroomcertificaten. De OT wordt m.a.w. berekend op 
de stroomproductie minus 3% eigen verbruik. Dit verschil is te wijten aan het feit dat 
(artikel 12 § 2, Besluit van de Vlaamse Regering inzake de bevordering van 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen): (….) De netto 
geproduceerde elektriciteit is de geproduceerde elektriciteit, verminderd met de 
gemeten elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de 
utiliteitsvoorzieningen die behoren bij de productie-installatie of die nodig zijn om de 
gebruikte hernieuwbare energiebron voor elektriciteitsopwekking geschikt te maken 
(….) de VREG brengt de elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van 
de utiliteitsvoorzieningen niet in mindering van de elektriciteit, geproduceerd uit mest, 
afval of afvalwater, voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat een 
overeenkomstig energieverbruik ook vereist is bij de toepassing van de best 
beschikbare techniek voor de verwerking of noodzakelijke behandeling van mest, afval 
of afvalwater [4]. 
De warmte van de WKK kan zo goed als helemaal gebruikt worden in de droger, 
vandaar het thermisch rendement van 38%. 
Voor de kostprijs van de ingaande stoffen wordt gerekend met een prijs van 15 
€/ton mest; 30-35 €/ton voor landbouwgerelateerde stoffen (energiegewassen) 
inclusief logistiek en diensten; en 0 – 5 €/ton voor organisch–biologisch afval (OBA) in 
een mix met een opbrengst van 100 Nm3 biogas per ton. De gewogen gemiddelde prijs 
voor deze stromen is 15 €/ton. De hoeveelheid ingaande stoffen is door Biogas-E 
met de verdeling van ingaande stoffen volgens Tabel 6 geraamd op 40000 ton per 
jaar. 
De ingedroogde dikke fractie in gedroogde korrelvorm, digestaat, wordt afgezet tegen 
een kostprijs van 5 €/ton. In deze prijs zijn de transportkosten inbegrepen. Voor de 
type installatie wordt uitgegaan van export van ingedroogd digestaat naar Frankrijk. 

3.1.3 Vergisting overige stromen 

De vergisting van overige stromen gebeurt typisch in een installatie voor de 
verwerking van organisch-biologische stromen in industriegebied met mogelijkheid tot 
externe warmteafzet. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingaande stroom 
voor deze referentie-installatie. 
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Ingaande stroom Aandeel 
OBA 100% 
Tonnage (ton/j) 100000 
Tonnage (ton/d) 274 

Tabel 8 Ingaande stroom voor referentie-installatie vergisting overige stromen 

  Eenheid  Waarde 

Installatiegrootte kWe 2550 
Investeringskosten €/kWe 5500 
Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 7200 
Vaste O&M kosten €/kWe 550 
Energie-inhoud biogas GJ/ton 19,8 
Elektrisch rendement % 38 
Thermisch rendement % 38 
Referentierendement WKK (Elektrisch) Vlaams % 70 
Referentierendement WKK (Thermisch) Vlaams % 42 
Referentierendement WKK (Elektrisch) Europees % 70 
Referentierendement WKK (Thermisch) Europees % 40,2 
Stroomprijs €/MWh 50 
Vermeden brandstofkosten (gas) €/GJ 7,4 
Hoeveelheid digestaat per jaar ton 5625 
Kostprijs afzet digestaat €/ton 5 
Kosten (+)/opbrengsten (-) ingaande stoffen €/ton 2,5 
Hoeveelheid ingaande stoffen  ton/jaar 100000 
Totale kosten ingaande stoffen €/jaar 250000 
Economische levensduur jaar 10 
Debt/equity ratio - 90/10 
Rente lening % 6 
Termijn lening jaar 10 
Return on equity % 15 
Vennootschapsbelasting % 0 
IA % 0 
% van investering in aanm. IA % 0 
EP % 40 
Meerkost in aanmerking EP % 50 

Prijs WKK certificaat € 27 

OT     
Onrendabele top €/MWh 101 
     met ecologiepremie €/MWh 84 
met injectietarief 3 €/MWh     
Onrendabele top €/MWh 104 
     met ecologiepremie €/MWh 87 

Tabel 9 Aannames en OT voor vergisting van overige stromen 

Tabel 9 geeft een overzicht van de aannames en onrendabele top van vergisting van 
overige stromen. Het overgrote deel van de parameters is gebaseerd op de nota van 
Biogas-E en Vlaco van oktober 2009 [3]. De parameters zijn gebaseerd op een ruime 
hoeveelheid gegevens van bestaande vergistingsinstallaties en offertes die via de 
leden aan Biogas-E beschikbaar zijn gesteld. 
De aannames zijn grotendeels gelijkaardig aan die voor vergisting van 
landbouwgerelateerde stromen (3.1.2). In de hiernavolgende beschrijving worden 
enkel de verschillen aangegeven. 
De investeringskosten zijn hoger dan voor landbouwgerelateerde stromen omdat 
hier uitgegaan wordt van volledige digestaatbehandeling, zuivering tot op 
oppervlaktewater. 
De onderhouds- en bedrijfskosten zijn door deze doorgedreven 
digestaatbehandeling ook hoger. 
Voor de kostprijs van de ingaande stoffen wordt gerekend met 100% organisch-
biologisch afval in een mix van 0 – 5 €/ton (2,5 €/ton gemiddeld) met een opbrengst 
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van ongeveer 100 Nm3 biogas per ton. De hoeveelheid ingaande stoffen is door 
Biogas-E geraamd op 100000 ton per jaar. 

3.1.4 Voorvergisting bij bestaande GFT-compostering 

Voor de vergisting van een (mono)stroom gft wordt de keuze gemaakt voor een 
continu, droog en thermofiel proces als referentie. Deze keuze wordt gemaakt omwille 
van enerzijds de specifieke inputstroom, die ook een belangrijke meer houtige fractie 
bevat. Anderzijds is de keuze ook bepaald door de doelstelling om een kwaliteitsvolle 
compost te maken die aan alle wettelijke eisen voldoet.  
 
In dit scenario wordt uitgegaan van een vergisting van 65.000 ton die voor de 
bestaande gft-compostering wordt geplaatst. In de installatie wordt 45.000 ton gft-
afval vergist, samen met 7.500 ton oba en 12.500 ton bermmaaisel.  
 
 
Ingaande stroom Aandeel 
gft 70% 
oba 11% 
bermmaaisel 19% 
Tonnage (ton/j) 65.000 
Tonnage (ton/d) 178 

Tabel 10 Ingaande stroom voor referentie-installatie voorvergisting bij bestaande 

compostering 

In dit scenario worden enkel de extra investeringen/opbrengsten in rekening gebracht 
die nodig zijn voor de voorvergisting. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
aannames en de OT voor de type installatie. In de nota van Biogas-E en Vlaco [3] 
waren in eerste instantie grotendeels de parameters uit kolom ‘Oorspronkelijk’ van de 
tabel opgegeven. Achteraf zijn er wijzigingen voorgesteld onder andere op basis van 
de studie ‘Economische marktanalyse van de verwerking van (deelstromen) van 
groen- en gft-afval met voorstel van beleidsaanbevelingen’ uitgevoerd door Miplan 
i.s.m. KPMG [6]. In de gewijzigde aannames wordt ervan uitgegaan dat de warmte 
enkel benut wordt voor de installatie zelf en niet kan gevaloriseerd worden bij externe 
warmte afnemers omdat de installaties al bestaan en omdat bij de bouw ervan voor de 
inplanting heel wat factoren speelden, maar mogelijke toekomstige warmte afzet 
waarschijnlijk niet meegenomen is. De warmte geproduceerd door de biogas-WKK 
wordt gemiddeld voor 20% gebruikt om het thermofiele vergistingsproces op 
temperatuur te houden. 
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  Eenheid  Oorspronkelijk 
Gewijzigd 
begin 2010 

Installatiegrootte kWe 1491 2000 
Investeringskosten €/kWe 10383 7945 
Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 7200 7200 
Vaste O&M kosten €/kWe 983 983 
Energie-inhoud biogas GJ/ton 19,8 19,8 
Elektrisch rendement % 38 38 
Thermisch rendement % 38 8 
Referentierendement WKK (Elektrisch) 
Vlaams 

% 70 70 

Referentierendement WKK (Thermisch) 
Vlaams 

% 42 42 

Referentierendement WKK (Elektrisch) 
Europees 

% 70 70 

Referentierendement WKK (Thermisch) 
Europees 

% 40,2 40,2 

Stroomprijs €/MWh 50 50 
Vermeden brandstofkosten (gas) €/GJ 7,4 7,4 
Hoeveelheid digestaat per jaar ton     
Kostprijs afzet digestaat €/ton     
Kosten (+)/opbrengsten (-) ingaande 
stoffen 

€/ton -31,15 -24,32 

Hoeveelheid ingaande stoffen  ton/jaar 65000 65000 
Totale kosten ingaande stoffen €/jaar -2024750 -1580800 
Economische levensduur jaar 10 10 
Debt/equity ratio - 80/20 80/20 
Rente lening % 7 6 
Termijn lening jaar 10 10 
Return on equity % 15 15 
Vennootschapsbelasting % 0 0 
IA % 0 0 
% van investering in aanm. IA % 0 0 
EP % 40 40 
Meerkost in aanmerking EP % 50 50 
Prijs WKK certificaat € 27 0 
OT       
Onrendabele top €/MWh 76 149 
     met ecologiepremie €/MWh 48 128 
met injectietarief 3 €/MWh       
Onrendabele top €/MWh 79 152 
     met ecologiepremie €/MWh 50 130 

Tabel 11 Aannames en OT voor voorvergisting bij bestaande compostering 

De investeringskosten omvatten de investering voor de voorvergisting van het gft-
afval. Deze kosten zijn gebaseerd op de Miplan-studie [6] en bedragen 220 €/ton. Zo 
komen we tot een kost van 14,3 M€ voor een capaciteit van 65000 ton. Hierbij moet 
ook nog de investering van de WKK-installatie gerekend worden. Er is gerekend met 
een kost van 795 €/kWe. Uiteindelijk is er gekozen voor een grotere motor (2 MWe). 
De motor wordt overgedimensioneerd om pieken in de biogasproductie te kunnen 
valoriseren. Een detailomschrijving van wat in de investeringskosten zit, is opgegeven 
door OVAM [7]. Het betreft hier aanpassingen aan:  

• ontvangstinfrastructuur gft 
• voorbehandeling, kleinere voorbehandeling noodzakelijk, tot een maximum 

stukgrootte van 50 mm. De aanwezige verkleiner en zeefinstallatie moeten dan 
ook aangepast worden, inclusief de transporttechnieken van en naar de 
vergistingsinstallatie 

• bestaande aerobe compostering: wordt geheel nacompostering van het digestaat 
bij volstroomvergisting. Het beluchtingsregime zal eventueel aangepast moeten 
worden. Hierbij dient gestreefd te worden naar een besparing van elektriciteit 

• interne elektriciteitsdistributie en koppeling met het elektriciteitsnet. Optie 
eilandbedrijf vergt synchrone generatoren i.p.v. asynchrone generatoren. O.a. 
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Sturing iets moeilijker en waarschijnlijk invloed op kostprijs.  Synchroon 
duurder dan asynchroon. 

• distributienetwerk van warmte: de warmte die geproduceerd wordt in de biogas-
WKK wordt gebruikt om het vergistingsproces op temperatuur te houden. De 
mogelijkheid tot verdere warmtebenutting voor bvb. gebouwen (seizoenaal) of 
procesverwarming is zo locatiespecifiek en bijgevolg ook zo kostenvariabel dat 
dit niet mee is opgenomen. 

Verder omvatten de investeringskosten: 
• de kosten voor een vergistingsinstallatie en biogasvalorisatie-infrastructuur: dit 

omvat de bouw van een volledig nieuw bedrijfsonderdeel, incl. fakkel en 
gasopslag. 

• tussenbehandeling van het digestaat: omvat een mechanische ontwatering. Het 
perswater wordt afgevoerd naar een tussenbuffer waar minstens een bezinking 
plaatsvindt. 

• de kosten van de WKK-installatie 
 
Volgende kosten zijn niet meegerekend: 
 

• Aankoop bijkomende gronden 
• Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor perswater, er werd aangenomen dat het 

perswater extern wordt verwerkt (onderhoudskosten) 
• Bijkomende gebouwen 
• Installaties voor warmtebenutting buiten het eigen vergistingsproces zoals 

gebouwenverwarming, procesverwarming op eigen site of in de nabije 
omgeving 

• Rollend materieel 
• Projectkosten zoals externe consultancy en projectmanagementkosten voor 

bijvoorbeeld aanvragen en verwerven van vergunningen, bouwmanagement. 
 
De onderhouds- en bedrijfskosten omvatten alle kosten voor vergisting. De kosten 
voor de nabehandeling, namelijk de nacompostering, worden niet mee in het model 
opgenomen, omdat dit in al bestaande installaties zal doorgaan. 
Voor het aantal vollasturen is van gemiddeld 7200 uur per jaar uitgegaan. 
Vergistingsinstallaties draaien gemiddeld 8000 uur per jaar op vollast maar er is 
gerekend met een verlies van één jaar voor de bouw en de opstart van de installatie. 
Het elektrisch rendement is het rendement van de WKK zonder rekening te houden 
met het verbruik op de installatie zelf. Er is gerekend met een eigenverbruik van 25% 
voor de berekening van de opbrengst van de elektriciteitsverkoop en van 1,5% voor 
de opbrengst uit de groenestroomcertificaten. De OT wordt m.a.w. berekend op de 
stroomproductie minus 1,5% eigen verbruik. Dit verschil is te wijten aan het feit dat 
(artikel 12 § 2, Besluit van de Vlaamse Regering inzake de bevordering van 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen): (….) De netto 
geproduceerde elektriciteit is de geproduceerde elektriciteit, verminderd met de 
gemeten elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de 
utiliteitsvoorzieningen die behoren bij de productie-installatie of die nodig zijn om de 
gebruikte hernieuwbare energiebron voor elektriciteitsopwekking geschikt te maken 
(….) de VREG brengt de elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van 
de utiliteitsvoorzieningen niet in mindering van de elektriciteit, geproduceerd uit mest, 
afval of afvalwater, voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat een 
overeenkomstig energieverbruik ook vereist is bij de toepassing van de best 
beschikbare techniek voor de verwerking of noodzakelijke behandeling van mest, afval 
of afvalwater [4]. 
De warmte geproduceerd door de biogas-WKK wordt gemiddeld voor 20% gebruikt om 
het thermofiele vergistingsproces op temperatuur te houden, vandaar het thermisch 
rendement van 8% (20% van 38%). 
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Op dit ogenblik bedraagt de gatefee voor GFT-afval 70 tot 80 €/ton. Hiervan werd 
oorspronkelijk 45 €/ton toegeschreven aan de voorvergisting. Langetermijncontracten 
lopen af. De prijzen staan sterk onder druk. Men verwacht dat de verwerkingsprijzen 
voor GFT-afval zullen dalen naar 60 €/ton en daarvan wordt 35 €/ton toegeschreven 
aan de voorvergisting. Voor OBA en bermmaaisel wordt geen prijs aangerekend. Met 
de aandelen uit Tabel 10 komen we zo tot een gewogen gemiddelde gatefee 
(opbrengst) van de ingaande stoffen van ongeveer 24 €/ton. De hoeveelheid 
ingaande stoffen is geraamd op 65000 ton per jaar. 

3.1.5 GFT-vergisting met nacompostering 

Voor de vergisting van een (mono)stroom gft wordt de keuze gemaakt voor een 
continu, droog en thermofiel proces als referentie. Deze keuze wordt gemaakt omwille 
van enerzijds de specifieke inputstroom, die ook een belangrijke meer houtige fractie 
bevat. Anderzijds is de keuze ook bepaald door de doelstelling om een kwaliteitsvolle 
compost te maken die aan alle wettelijke eisen voldoet.  
 
In dit scenario gaan we uit van een volledig nieuw te bouwen installatie voor GFT 
vergisting met nacompostering (50.000 ton). Hier wordt er verondersteld dat er 
blijvend investeringen aan de installatie gebeuren (vandaar de hoge onderhouds- of 
operationele kosten), zodat ze ook op het einde van de levensduur een belangrijke 
restwaarde heeft. Dit wordt in het model niet in rekening gebracht. 
 
Omdat het hier een volledig nieuw te bouwen installatie betreft, gaan we ervan uit dat 
bij de inplanting ervan rekening gehouden wordt met optimale warmte afzet. 
 
Ingaande stroom Aandeel 

gft 100% 

Tonnage (ton/j) 50.000 

Tonnage (ton/d) 137 

Tabel 12 Ingaande stroom voor referentie-installatie gft-vergisting met 

nacompostering 

In het scenario worden alle kosten/opbrengsten en blijvende investeringen van 
vergisting en nacompostering in rekening gebracht. Er wordt enkel gft verwerkt. Dit is 
een actualisatie van de gegevens van vorige OT berekening. Omdat het in dit scenario 
gaat om een volledig nieuw te bouwen installatie en er bij de inplanting kan gelet 
worden op de nabijheid van potentiële warmte afnemers, wordt er uitgegaan van een 
maximale warmte afzet. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aannames en de OT voor de type 
installatie. In de nota van Biogas-E en Vlaco [3] waren in eerste instantie grotendeels 
de parameters uit kolom ‘Oorspronkelijk’ van de tabel opgegeven. Achteraf zijn 
wijzigingen voorgesteld door Vlaco en dit resulteerde in volgende aanpassingen: 

• Voorstel om aantal vollasturen ook op 7200 te nemen zoals voor de overige 
vergistingsopties. Naar analogie met de overige installaties is beslist om de 
vollasturen van één werkingsjaar in mindering te brengen voor de bouw van de 
installatie. Zo komen we met een levensduur van 20 jaar op een gemiddeld 
aantal vollasturen van 7600 uren per jaar. 

• Aangezien de warmtevalorisatie volop wordt meegerekend, dient ook de 
investering hiervoor in de scenario’s te worden opgenomen. Dit was blijkbaar 
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niet het geval bij de opgegeven kosten uit de oorspronkelijke nota [3]. Uit de 
MIPLAN-studie is voor de investering voor WKK gemiddeld 795 euro/kWe 
overgenomen. De onderhoudskost is evenredig aangepast.  

• De gatefees voor oba staan continu onder druk en komen in een negatieve 
spiraal terecht. De gatefee voor het gft-afval is verminderd naar 75 euro/ton. 
Dit zijn nog steeds vrij hoge bedragen, zeker in vergelijking met de 
bedrijfsafvalstoffen. De druk voor lagere prijzen zal zeer groot blijven de 
komende jaren. 

 

  Eenheid  Oorspronkelijk 
Gewijzigd 
begin 2010 

Installatiegrootte kWe 1300 1300 
Investeringskosten €/kWe 11630 12425 
Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 8000 7600 
Vaste O&M kosten €/kWe 3298 3373 
Energie-inhoud biogas GJ/ton 19,8 19,8 
Elektrisch rendement % 38 38 
Thermisch rendement % 38 38 
Referentierendement WKK (Elektrisch) 
Vlaams 

% 70 70 

Referentierendement WKK (Thermisch) 
Vlaams 

% 42 42 

Referentierendement WKK (Elektrisch) 
Europees 

% 70 70 

Referentierendement WKK (Thermisch) 
Europees 

% 40,2 40,2 

Stroomprijs €/MWh 50 50 
Vermeden brandstofkosten (gas) €/GJ 7,4 7,4 
Hoeveelheid digestaat per jaar ton     
Kostprijs afzet digestaat €/ton     
Kosten (+)/opbrengsten (-) ingaande 
stoffen 

€/ton -80 -75 

Hoeveelheid ingaande stoffen  ton/jaar 50000 50000 
Totale kosten ingaande stoffen €/jaar -4000000 -3750000 
Economische levensduur jaar 20 20 
Debt/equity ratio - 100/0 100/0 
Rente lening % 7 7 
Termijn lening jaar 20 20 
Return on equity % 0 0 
Vennootschapsbelasting % 0 0 
IA % 0 0 
% van investering in aanm. IA % 0 0 
EP % 40 40 
Meerkost in aanmerking EP % 50 50 
Prijs WKK certificaat € 27 27 
OT       
Onrendabele top €/MWh 106 142 
     met ecologiepremie €/MWh 97 133 
met injectietarief 3 €/MWh       
Onrendabele top €/MWh 108 144 
     met ecologiepremie €/MWh 99 135 

Tabel 13 Aannames en OT voor GFT vergisting met nacompostering 

De investeringskosten omvatten de totale investering in een nieuwe installatie 
waarbij het GFT wordt vergist en nagecomposteerd tot een kwaliteitsvolle compost.  
De onderhouds- en bedrijfskosten omvatten alle kosten voor de vergisting en 
nacompostering. Hier is ten opzichte van de vorige OT berekening (2005-2006) [1] 
een herverdeling gebeurd tussen de investeringskosten en operationele kosten. 
Investeringen die gebeuren om de installatie operationeel te houden, zijn nu onder 
operationele kosten gebracht, terwijl deze bij de berekeningen in 2005-2006 onder 
investeringskosten zijn gerekend. 
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Voor het aantal vollasturen is van gemiddeld 7600 uur per jaar uitgegaan. 
Vergistingsinstallaties draaien gemiddeld 8000 uur per jaar op vollast maar er is 
gerekend met een verlies van één jaar voor de bouw en de opstart van de installatie. 
Het elektrisch rendement is het rendement van de WKK zonder rekening te houden 
met het verbruik op de installatie zelf. Er is gerekend met een eigenverbruik van 35% 
voor de berekening van de opbrengst van de elektriciteitsverkoop en van 1,5% voor 
de opbrengst uit de groenestroomcertificaten. De OT wordt m.a.w. berekend op de 
stroomproductie minus 1,5% eigen verbruik. Dit verschil is te wijten aan het feit dat 
(artikel 12 § 2, Besluit van de Vlaamse Regering inzake de bevordering van 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen): (….) De netto 
geproduceerde elektriciteit is de geproduceerde elektriciteit, verminderd met de 
gemeten elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de 
utiliteitsvoorzieningen die behoren bij de productie-installatie of die nodig zijn om de 
gebruikte hernieuwbare energiebron voor elektriciteitsopwekking geschikt te maken 
(….) de VREG brengt de elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van 
de utiliteitsvoorzieningen niet in mindering van de elektriciteit, geproduceerd uit mest, 
afval of afvalwater, voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat een 
overeenkomstig energieverbruik ook vereist is bij de toepassing van de best 
beschikbare techniek voor de verwerking of noodzakelijke behandeling van mest, afval 
of afvalwater [4]. 
We gaan uit van optimale warmte afzet en bijgevolg dat de warmte van de WKK 
helemaal nuttig gebruikt kan worden, vandaar het thermisch rendement van 38%. 
Voor de gatefee van GFT wordt gerekend met een prijs van 75 €/ton. De 
hoeveelheid ingaande stoffen is geraamd op 50000 ton per jaar. 



Hoofdstuk 3 Technisch-economische parameters en resultaten 
 

24 

3.2 Grootschalige inzet van biomassa in elektriciteitscentrales 

Tot nog toe werd biomassa in de centrales hoofdzakelijk ingezet via meestook of 
bijstook. Deze optie biedt het voordeel dat er relatief weinig investeringen nodig zijn 
en bijgevolg beperkte kapitaalrisico’s. Electrabel investeert momenteel in Rodenhuize 
4 in het Max Green project dat leidt tot de omschakeling van de eenheid naar 100% 
verbranding van houtpellets. We zullen voor de grootschalige inzet van biomassa in 
centrales uitgaan van enerzijds indirecte meestook en anderzijds ombouw van 
bestaande centrale naar 100% biomassaverbranding. 
 
Momenteel wordt er in Vlaanderen biomassa meegestookt in centrales met een totaal 
vermogen van 228 MW. 
In de Vlaamse centrales kunnen momenteel onderstaande biomassastromen mee 
gestookt worden [8]. 
 

Biomassa MW 
Olijfpulp 34 
Slib 4 
Houtpellets 90 
Koffiedik 3 
Houtstof 32 
Houtchips 20 
Biostof 35 
Totaal 228 

Tabel 14 Geïnstalleerd vermogen verbranding biomassa Vlaamse centrales (toestand 

maart 2010) 

Onderstaande tabel geeft voor 2008 aan wat de relatieve productie per 
biomassastroom ten opzichte van de totale productie in de klassieke centrales en het 
aandeel per stroom in de elektriciteitsproductie uit biomassa. 
 

Biomassa 

Productie 
tov totale 
productie in 
klassieke 
centrales 
(%) 

Aandeel in 
productie uit 
biomassa  
(%) 

Olijfpulp 0.7 6 
Slib 0.1 1 
Houtpellets 7.1 60 
Koffiedik 0.0 0 
Houtstof 1.7 14 
Houtchips 1.0 8 
Biostof 1.2 10 
Totaal 11.8 100 

Tabel 15 Elektriciteitsproductie per biomassastroom (2008) 

We beschouwen enerzijds bijstook van biomassa tot 60% in een klassieke thermische 
centrale en ombouw klassieke thermische centrale naar 100% biomassa verbranding. 

3.2.1 Bijstook tot 60% 

Voor bijstook tot 60% gaan we uit van indirecte bijstook. De biomassa wordt apart 
vermalen en door aparte branders gestookt. Omwille van technische redenen kan er 
slechts tot 60% biomassa bijgestookt worden. De biomassa kan onder andere niet fijn 
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genoeg gemaakt worden om bij hogere percentages voldoende verbranding te 
garanderen. De kost van de biomassa bepaalt hier in hoge mate de OT. Voor de 
biomassa worden houtpellets als referentie gekozen. De parameters uit 2005 kunnen 
hier aangehouden worden uitgezonderd de pelletprijs, de steenkoolprijs (vermeden 
aankoop brandstof) en de prijs van CO2-emissierechten. De steenkoolprijs en CO2-
prijs wordt overgenomen uit de studie over de update van de prognoses voor HEB en 
WKK. De prijs van 2015 wordt hier genomen (74,6 €2009/ton). Voor de CO2-emissies 
bedraagt de prijs in 2015 23,7 €/ton. Met een emissiefactor van 92,7 kg CO2/GJ voor 
steenkool, komen we tot een vermeden CO2-kost van 57 €/ton steenkool. Deze 
vermeden CO2-prijs wordt bij de steenkoolprijs opgeteld (zie tabel). 
Voor de pelletprijs (zie ook 4.3) wordt door Electrabel een vork van 147 – 179 €/ton 
opgegeven. Deze prijs is inclusief transportkosten. De OT wordt bepaald voor deze 
twee varianten en voor het gemiddelde van deze vork. 
 

  Eenheid  
indirecte 

bijstook tot 
60% 

Installatiegrootte kWe 11400 
Investeringskosten €/kWth 220 
Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 7800 
Onderhoudskosten €/kWhe 0,002 
Overige operationele kosten €/kWhe 0,008 
Elektrisch rendement % 38% 
Brandstofkosten (pellets) €/ton 163 
Energie-inhoud GJ/ton 17,5 
Vermeden brandstofkosten (steenkool) €/ton 132 
Effectiviteit brandstofsubstitutie % 93,3% 
Energieverbruik voor transport, handling, … % 5% 
Economische levensduur jaar 10 
Debt/equity ratio - 80/20 
Rente lening % 6% 
Termijn lening jaar 10 
Return on equity % 15% 
Vennootschapsbelasting % 34% 
IA % 14,5% 
% van investering in aanm. IA % 100% 
EP % 20% 
Meerkost in aanmerking EP % 50% 
OT €/MWh 65 
   met pelletprijs 147 €/ton €/MWh 56 
   met pelletprijs 179 €/ton €/MWh 75 
OT zonder EP €/MWh 67 
   met pelletprijs 147 €/ton €/MWh 58 
   met pelletprijs 179 €/ton €/MWh 77 

Tabel 16 Aannames en OT voor inzet van biomassa (bijstook tot 60%) in 

elektriciteitscentrales 

3.2.2 Ombouw naar 100% bijstook 

Voor ombouw naar 100% bijstook wordt de ombouw van Rodenhuize 4, met name het 
Max Green project van Electrabel, als referentie genomen. De totale 
investeringskosten voor dit project bedragen 125 M€. Deze kosten omvatten onder 
andere: ombouw branderrijen voor biomassa stook, opslagsilo’s, hamermolens, 
inblaasventilatoren, Low NOx branders, deNOX, grondige revisie van de stoomturbine, 
elektriciteitswerken,…. Op deze aangepaste installatie moest in principe tot eind 2015 
geen deNOx geplaatst worden. Met de omschakeling van Rodenhuize 4 naar 100% 
biomassa wordt er wel een deNOx geplaatst om in de toekomst aan de emissienormen 
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(60 mg/m3 jaargemiddelde) te kunnen voldoen. Het betreft een SCR met zeer 
performante katalysator. 
De installatie Max Green zal ook dienen als back up voor Knippegroen voor het 
verbranden van hoogovengas van Arcelor. In principe zal Knippegroen dit 
hoogovengas verbranden maar bij (geplande) onderhoudswerken bij Knippegroen zal 
het hoogovengas naar de Max Green installatie gaan om te verbranden. 
 
Over de aannames voor deze installatie was er overleg met Electrabel op 19 november 
2009 [8]. Electrabel stelde in september 2010 een nota samen met onderbouwing 
voor aangepaste aannames [30], we noemen dit verder ‘septembernota’. Deze nota 
werd nog besproken in een overleg op 14 oktober 2010 bij VEA. Na dit overleg heeft 
Electrabel nog detailgegevens verstrekt op specifieke vragen. 
 

a.  Installatie-grootte 
 

In de oorspronkelijke berekeningen werd uitgegaan van een installatie-grootte van 
180 MWe. In de milieuvergunning voor het Max Green project wordt vermeld dat de 
derde biomaalinstallatie identiek zal zijn aan de twee reeds bestaande 
biomaalinstallaties zodat de totale drijfkracht 3 x 1590 kW bedraagt. Hieruit kan men 
afleiden dat de 3 biomassa-lijnen eenzelfde capaciteit vertegenwoordigen. Dit maakt 
dat door het plaatsen van de derde lijn (i.k.v. ombouw tot Max Green) de feitelijke 
capaciteit voor de productie van groenestroom zal stijgen met 50%. 
De productiecapaciteit uit pellets bedraagt momenteel 130 MWe, zodat mag verwacht 
worden dat Max Green 195 MWe zal halen. 
Het thermisch vermogen wordt vermeld in de milieuvergunning en bedraagt 560 MWth 
voor pellets (754 MWth voor aardgas). Rekenend met een rendement van 34,5% (zie 
b.) bekomt men hieruit 193,2 MWe. 
De productiegegevens van de laatste maanden bevestigen dat 130 MWe voor de 
configuratie met 2 biomassalijnen voor de ombouw zeker realistisch is. We gaan uit 
van een capaciteit van 193,2 MWe. 
 

b.  Rendement 
 
Het rendement wordt in de berekeningen gebruikt om de brandstof-input te berekenen 
en het % transport- en voorbehandelingsenergie. 
De productiegegevens van de laatste maanden bevestigen dat 34,5% een realistisch 
haalbaar rendement is. 
 

c. Transport- en voorbehandelingsenergie 
 
In het overleg van 19/11/2009 werd 20% aangehaald (stoken van houtpellets komt 
voor 80% in aanmerking van GSC). Dit cijfer werd niet verder onderbouwd. 
In de septembernota [30] wordt meer onderbouwing gegeven voor 
voorbehandelingsenergie voor pellets afkomstig uit Canada. Hier wordt aangegeven 
dat deze energie typisch tussen de 244 en 295 kWh per ton pellets ligt.  
In BESL-2005-55 van de VREG van 29 september 2005 [31] worden waarden 
opgegeven voor parameters voor zeetransport, havenbehandeling en 
pelletsbehandeling in de productie-eenheid van de pellets. Onderstaande tabel geeft 
de waarden voor Canadese pellets weer. 
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Parameter Oorsprong 
Waarde 

(kWh/ton) 

Tmax transport panamax schip Canada 144,946 

Tmin transport klein schip Canada 221,354 

specifiek energieverbruik fabriek Pi Canada, Pi 106 

specifiek energieverbruik fabriek Pe Canada, Pe 50,05 

specifiek verbruik voor havenbehandeling - 3,056 

Tabel 17 Specifieke transport- en voorbehandelingsenergie volgens BESL-2005-55 van de 

VREG 

Tellen we hier alle minima en maxima op, dan komen we aan een totaal minimum van 
198 kWh/ton en een totaal maximum van 330 kWh/ton. We komen zo op een 
gemiddelde van 264 kWh/ton en omgerekend met een onderste verbrandingswaarde 
van 17,5 GJ/ton en een rendement van 34,5% komen we aan 15,7% 
voorbehandelingsenergie gemiddeld. 
Kanttekening: BESL-2005-55 van de VREG was geldig tot 31 augustus 2005 (te 
verlengen per 2 jaar na indienen keuringsverslag). In de opvolger van BESL-2005-55 
staan geen details meer over transport- en voorbehandelingsenergie. 
 

d. Onderhouds- en operationele kosten 
 
De onderhouds- en operationele kosten kwamen voor 2005/2006 van ECN (2003). De 
kosten omvatten operationele kosten en additionele kosten. De operationele kosten  
zijn reguliere kosten voor onderhoud en beheer van de installatie. De additionele 
kosten betreffen de meerkosten voor het afvoeren van reststoffen, kosten 
samenhangend met onbalans en niet-beschikbaarheid, kosten voor gederfd vermogen, 
en kosten voor vervuiling, verslakking en corrosie. De kosten werden voor directe 
meestook in Vlaanderen lager ingeschat dan deze na input van Electrabel . 
Oorspronkelijk was gerekend met 120 €/kWth investeringskost en 0,25 en 0,95 
c€/kWh reguliere en additionele onderhoudskost. Na overleg is de investeringskost 
opgetrokken en de reguliere en additionele onderhoudskost wat verlaagd. 
In de laatste publicatie van ECN, conceptadvies onrendabele toppenberekening 2008 
[32], waar berekeningen over OT voor meestook verschenen, wordt voor meestook 
pellets nog steeds 10 €/MWh aangenomen. In de consultatiefase is er geen 
commentaar op bijstook pellets. 
Electrabel heeft in zijn ‘september’ nota OPEX (operational expenditures) kosten voor 
Max Green ingeschat op basis van incrementeel pad (ECN + deNOx en heffingen die 
niet inbegrepen zouden zijn) en absoluut pad. De kosten volgens het absolute pad 
waren inschattingen op basis ervaring opgedaan in de centrale van Ruien. Later 
werden geschatte kosten gegeven voor Max Green zonder details hoe deze kosten 
berekend werden. Deze kosten werden wel uitgesplitst (personeel, niet-personeel, 
incidenten, heffingen, verzekeringen, ageing, revisies) maar er was geen 
onderbouwing hoe gerekend wordt om tot deze kosten te komen. Op specifieke vraag 
werden de kosten nog verder gedetailleerd in meer dan 70 posten. Voor een aantal 
posten is duidelijk hoe ze berekend worden (bv. personeel= aantal VTE x kost per 
VTE), voor andere posten wordt enkel een globaal budget opgegeven. De kosten 
bestaan voor ongeveer een ruim kwart uit personeelskosten, een kwart 
onderhoudskosten ‘groen gedeelte’ (materiaal, verbruiksgoederen externe firma’s), 
18% onderhoudskosten ‘grijs gedeelte’ exclusief hoogovengas, 17% uit allerlei 
heffingen en verzekeringen. Zoals eerder aangehaald betreffen het inschattingen. Het 
is zeer moeilijk en tijdrovend om deze inschattingen gedetailleerd te gaan 
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onderzoeken en beoordelen. Daarom is een referentie uit de literatuur noodzakelijk om 
over/onderschatting van de kosten te vermijden. 
 
In de literatuur vinden we, zoals eerder aangehaald, kosten voor meestook pellets bij 
ECN [32]. In verschillende bronnen kunnen kosten voor kolencentrales gevonden 
worden (IEA, ETSAP). Voor biomassacentrales werden enkel cijfers teruggevonden in 
NEEDS. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten volgens de literatuur. 
In de laatste kolom zijn de kosten omgerekend naar €2015 en is er een correctie 
gebeurd voor het rendement. De NEEDS kosten betreffen kosten voor een WKK met 
een elektrisch rendement van 20%. De kosten voor een zuivere elektriciteitscentrale 
zullen per MWhe lager uitvallen omdat er relatief meer stroom geproduceerd wordt 
dan in een WKK. Om de kosten om te rekenen is de verhouding van de rendementen 
toegepast (20% en 34,5%). We zien in het pessimistisch scenario volgens NEEDS dat 
men zo een kost van 15 €/MWh bekomt. 
Men kan stellen dat de O&M kosten voor steenkoolcentrales een onderschatting zijn 
voor O&M kosten voor grootschalige inzet van biomassa. Specifiek voor het deel van 
de O&M kost dat met de aanvoer en de verwerking/vermaling/verbranding van de 
brandstof te maken heeft. Men kan grosso modo stellen dat die bijna evenredig zullen 
zijn met de massa die verwerkt moet worden en in het geval van pellets is dit +/- 
50% meer dan in geval van steenkool (26/17,5 = verbrandingswaarde steenkool / 
verbrandingswaarde pellets). Het deel van de O&M kost dat te maken heeft met het 
stoom stuk, elektrisch stuk zal niet verschillen afhankelijk van de brandstof. 
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bron kost eenheid scenario

cijfers uit bron 

volgens jaar

NEEDS biomass electricity generation technologies 2025

€/MWhe 

(7800 u)

€2015/MWhe + 

correctie voor 

rendement

Steam turbine 

CHP met ηe = 

20%

pessim 188 24 11

fixed cost of operation €/kWe/yr opt-real 138 18 8

very opt 97 12 6

pessim 7,5 4

other variable costs €/MWhe opt-real 7,5 4

very opt 7,5 4

pessim 32 15

total cost of operation €/MWh opt-real 25 12

very opt 20 9

ETSAP coal fired power 2010

€/MWhe 

(7800 u)
€2015/MWhe

(Ultra)supercritical plants (U)SCPC (η = 46%)

O&M cost fixed and variable 88 11 12

IGCC (η = 46%)

O&M cost fixed and variable 148 19 21

IEA coal fired power 2010 €2010/MWh €2015/MWhe

O&M cost 750 MWe Belgium usd/MWhe 8,73 6,98 7,71

O&M cost 1100 MWe Belgium usd/MWhe 8,39 6,71 7,41

omgerekend naar €/MWh

 

Tabel 18 Gegevens over O&M kosten voor biomassacentrale en kolengestookte 

centrales bron: NEEDS, ETSAP, IEA [33], [34], [35] 

Volgens het incrementeel pad, dat ook aangehaald werd in de september nota van 
Electrabel, komen we tot volgende kosten: 
 
10 €/MWh (ECN, [32]) geïndexeerd + deNOX en heffingen niet inbegrepen in ECN 
cijfer 
= 11,95 €2015 + 2,13 €2010 + 1,09 €2010 
= 11,95 + 2,35 + 1,2 €2015/MWh 
= 15,5 €2015/MWh 
 
Dit cijfer (15 €/MWh) werd ook in een eerdere communicatie aan de VREG 
meegedeeld. 
 

e. Economische levensduur 
 
Er wordt uitgegaan van een economische levensduur van 10 jaar. 
Het is de bedoeling van Electrabel om de installatie maar 7 jaar open te houden. In 
tussentijd wordt er een volledig nieuwe biomassa installatie op de site gebouwd. De 
levensduur en alle andere termijnen (lening, beleidsperiode, afschrijving) worden op 7 
jaar gezet in een variant.  
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f. Vollasturen 
 
Oorspronkelijk was 7800 uren aangenomen. In de september nota stelt Electrabel dat 
de centrale 86% beschikbaar zal zijn (7533 uren). Electrabel heeft een contract met 
Knippegroen om het hoogovengas van Arcelor te verbranden als de centrale 
Knippegroen in (geplande) revisie is. Dit zou om +/- 600 uren per jaar gaan. Men kan 
dus argumenteren om voor de groene productie maar uit te gaan van 7000 uren per 
jaar. Maar tegenover het verbranden van het hoogovengas staat natuurlijk ook een 
vergoeding die niet mee ingerekend wordt in het OT model. We gaan uit van 7800 
vollasturen en berekenen een variant met 7000 vollasturen. Een minderproductie van 
3 maanden wordt meegerekend voor minderproductie tijdens opstart in het eerste 
jaar. 
 

g. Steenkoolsubstitutie 
 
Oorspronkelijk werd gerekend met vermeden steenkool- en CO2 kosten om de 
uitgespaarde brandstofkosten als opbrengsten te waarderen. Electrabel stelt dat er in 
de loop van de levensduur van de installatie niet omgeschakeld zal worden naar 
steenkool. Daarom wordt er in de berekeningen uitgegaan van de marktprijs 
elektriciteit om de opbrengsten te berekenen. Omdat de onderhouds- en operationele 
kosten geïndexeerd meegenomen worden, wordt ook de marktprijs geïndexeerd voor 
2015: 55 €2015/MWh. 
 

h. Pelletprijs 
 
De prijzen (vork) die Electrabel opgaf in november 2009 zijn niet onderbouwd (geen 
offertes of contracten kunnen inzien). Vandaar dat er ook gekeken wordt naar de 
Endex beurs voor pelletprijzen. Hier worden pelletprijzen CIF Rotterdam genoteerd 
sinds eind 2008. 
Endex heeft een pricing panel voor houtpellets die dagelijks referentieprijzen kunnen 
opgeven voor een aantal houtpellet producten (futures voor de komende 3 maanden, 
3 kwartalen en jaar). De referentieprijzen worden wekelijks aangepast. Onderstaande 
figuur geeft een overzicht van de referentieprijzen. Sinds het begin van de noteringen 
in november 2008 zijn de prijzen gestegen (begin 2009) om daarna af te nemen en 
het lijkt alsof ze de laatste maanden stabiliseren. Eind september lag de prijs tussen 
ongeveer 118 €/ton (voor de komende maand) en 127 €/ton (voor het volgende jaar). 
Deze prijzen zijn CIF Rotterdam. CIF staat voor cost, insurance and freight. Prijzen CIF 
Rotterdam zijn dus prijzen inclusief kosten, verzekering en vracht tot in de haven van 
Rotterdam. Kosten voor transport van de haven naar plaats van gebruik zijn nog op te 
tellen bij deze prijs. Deze kosten worden door Electrabel op 10 €/ton geschat voor 
transport naar Vlaamse centrales. Onderstaande figuur geeft noteringen voor 
pelletprijzen op de termijnmarkt, prijzen genoteerd op een dag op het einde van de 
betreffende maand. Het gemiddelde van de futures voor 2011 voor 2010 was 129,5 
€/ton (tot maart 130 €/ton). Tellen we hierbij 10 €/ton op voor transport naar 
Vlaanderen, komen we aan 139,5 €/ton voor 2011. Geïndexeerd met 2% naar 2015 
geeft dit een prijs van 151 €/ton. Deze prijs zit eerder in de buurt van de onderste 
kant van de vork opgegeven door Electrabel in november 2009. 
Electrabel stelt dat het medio 2009 al contracten (80%) met pelletleveranciers heeft 
afgesloten aan hogere prijzen. Electrabel sluit nog steeds contracten af met 
leveranciers. Over deze contracten zijn geen detail gegevens verstrekt. Electrabel stelt 
dat het feit dat de ENDEX noteringen momenteel lager noteren dan medio 2009 te 
maken heeft met de gevolgen van de economische crisis waardoor een aantal 
investeringsprojecten in biomassacentrales (tijdelijk) werden uitgesteld. Hierdoor is er 
(vermoedelijk kortstondig) een overschot ontstaan op de markt van pellets. 
Verwijzend naar doelstellingen van Europa voor groene energie en hierop aansluitend, 
zeer recente persartikels van de houtindustrie, verwacht Electrabel dat de vraag naar 
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hout voor energietoepassingen de komende jaren opnieuw fors zal toenemen. Dit zal 
ongetwijfeld ook een serieuze impact hebben op de prijs van pellets. Voorde nabije 
toekomst (2011) wordt dit nog niet in de noteringen (jaar + 1 in onderstaande grafiek 
bevestigd). Daarom wordt een variant berekend met volgende prijs: gemiddeld jaar 
+1 medio 2009 + logistieke kosten en geïndexeerd naar 2015. Het gemiddelde voor 
2010 was medio 2009 134 €; geïndexeerd naar 2015 geeft dit: 148 €2015/MWh. De 
logistieke kosten van 10 €/MWh geïndexeerd naar 2015 geeft 11 €2015/MWh. 
Samengeteld komen we zo tot een prijs van 159 €/ton in 2015 
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Figuur 1 Prijzen op de energiebeurzen voor Belgische stroom (Belpex voor DAM; Endex 

voor futures); Bron: Belpex, Endex 

Onderstaande tabel geeft een vergelijking van prijzen gehanteerd in de recentste ECN 
studie van 2010 [36] en prijzen gehanteerd voor deze OT studie.  
 

    

    ECN 2011 OT 2010 

    < 10MW 10-50MW       

    biomassa biomassa pellets biomassa pellets 

    afvalhout 

knip- en 

snoeihout       

energie-inhoud GJ/ton 7 14 17 12 17,5 

prijs €/ton 34 25 130 55 151,5 

prijs €/GJ 4,86 1,79 7,6 4,58 8,66 

Tabel 19 Vergelijking van prijzen gehanteerd in ECN 2010 [36] en prijzen voor OT 

2010 

i. Verhouding EV/VV 
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Een verhouding van 20/80 wordt gehanteerd. Electrabel stelt dat dit 60/40 moet zijn. 
 
Voor project van 4Energyinvest (biomassaverbranding Ham) vinden we in company 
note van KBC een totale investering van 37,9 M€, gefinancierd door 6,3 M€ eigen 
vermogen, 5 M€ achtergestelde lening gefinancierd door LRM en 26,6 M€ lening 
gefinancierd door ING Belgium en KBC Bank [37]. In dit geval wordt dus 16-17% 
gefinancierd met eigen kapitaal, 13% met een achtergestelde lening gefinancierd door 
LRM en 70% met een banklening. De achtergestelde lening wordt pas terugbetaald 
nadat de gewone schuldeisers zijn terugbetaald, maar heeft voorrang op de 
aandeelhouders of vennoten of inbrengers. Op de 13% achtergestelde lening zal 
bijgevolg wel een hogere rentevoet betaald dienen te worden om het grotere risico 
van zo een achtergestelde lening te dekken. Maar een rendement van 15% wordt 
hiervoor te hoog aanzien. 
 
Van de firma Electrawinds – biomassa (biofuelcentrale) is de balans te raadplegen op 
Belfirst [38]. In het oprichtingsjaar had de firma 2,00 M€ eigen kapitaal en 10,86 M€ 
financiële schulden (op langere termijn). Hier wordt ongeveer 15% uit eigen middelen 
geput en 85% uit leningen.  
 
De verhouding EV/VV kan zeer sterk variëren van project tot project. Een inzicht in de 
financieringsvorm van projecten is dikwijls niet vrij beschikbaar. Bovenstaande toont 
toch wel aan dat er zeker projecten zijn die gefinancierd raken aan 20/80. Bovendien 
wordt voor de huidige SDE regeling in Nederland zowel voor de kleinere (< 10 MW) als 
de grotere (10-50 MW) biomassa installaties uitgegaan van een verhouding 20/80 
[36]. Tot 2008 werd voor bijstook utgegaan van 33/67, maar met een ROE van 12%. 
In Nederland wordt nog steeds met 20/80 en 15%/6% gerekend. Voor de 
economische crisis klopte dit zeker. Erna ligt dit misschien eerder op 30/70. Het is niet 
enkel de verhouding EV/VV die speelt maar ook de aangenomen rendementen en men 
kan stellen dat 15% op EV hoog is. Dus men zou ook kunnen uitgaan van 30/70 en 
12%/6% wat dan weer bijna op hetzelfde neerkomt als 20/80 15%/6%. In Nederland 
heeft het MEZ gekozen om de 20/80 15%/6% aan te houden. Dit is een gemiddelde 
en zal voor ieder bedrijf anders liggen maar er wordt van uitgegaan dat bedrijven 
hiermee projecten moeten kunnen realiseren [39].  
 
Uit contact met de bankwereld blijkt dat voor projecten met een levensduur van 
minder dan 20 jaar een verhouding van 20/80 aangenomen kan worden. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aannames en resultaten voor de 
verschillende varianten. 
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Eenheid 

ombouw 

centrale 

naar 100% 

biomassa

Installatiegrootte kWe 193200

Investeringskosten €/kWe 647

Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 7800

Onderhoudskosten €/kWhe 0,0155

Elektrisch rendement % 34,5%

Brandstofkosten (pellets) €/ton 151

Energie-inhoud GJ/ton 17,5

Stroomprijs €/MWh 55

Energieverbruik voor transport, handling, … % 15,7%

Economische levensduur jaar 10

Debt/equity ratio - 80/20

Rente lening % 6%

Termijn lening, afschrijving, beleidsperiode jaar 10

Return on equity % 15%

Vennootschapsbelasting % 34%

IA % 14,5%

% van investering in aanm. IA % 100%

OT €/MWh 75

   met levensduur 7 jaar (+ alle overige termijnen) €/MWh 79

   met vollasturen 7000 €/MWh 76

   met pelletprijs 159 €/ton €/MWh 80  

Tabel 20 Aannames en OT voor inzet van biomassa (100%) in elektriciteitscentrales 
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3.3 Wind op land 

In overleg met de sector werden volgende referentie-installaties gekozen: kleine 
windturbine van 5 kWe, windturbine van 300 kWe en grote turbine van 2 MWe. 

3.3.1 Kleine windturbines (5 kW) 

Voor de kleine windturbines werd gekeken naar een testveld in de provincie Zeeland in 
Nederland [Bron: http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/windenergie/?lng=nl].  
Het testveld werd opgesteld om het groeiend aantal vragen omtrent kleine 
windturbines te kunnen beantwoorden. Er staan elf turbines met een grootte variërend 
van 0,5 kW tot 6 kW. De uurgemiddelde windsnelheid in Schoondijke tijdens het 
testjaar is 3,8 m/s. 
We zien een grote spreiding in de investeringskosten voor deze turbines. Het rapport 
meldt:  
“De kosten van de ongeveer 12 meter hoge mast wegen zwaar bij een windturbine 

met een klein rotoroppervlak….” en nog: “ …Dit vergelijk zal dus altijd laten zien dat 

de grotere windturbines gemiddeld voordeliger zijn. De grote spreiding in de 

investering per vierkante meter rotoroppervlak valt direct op. Grote windturbines, met 

een rotordiameter van ettelijke tientallen meters, laten in de investering per vierkante 

meter rotoroppervlak een veel kleinere spreiding zien. Dat kan ook haast niet anders 

want de energieopbrengst van deze grote windturbines verschilt niet veel. Als ze te 

duur zijn dan prijzen ze zichzelf dus uit de markt. De dure kleine windturbines zullen 

bij gebrek aan evenredige prestaties ook afvallen als middel om duurzame energie te 

verkrijgen.” 

 
Onderstaande grafiek geeft de investeringskosten per m2 rotoroppervlakte. 
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Figuur 2 Investeringskosten voor de kleine windturbines van het testveld per m2 

rotoroppervlakte (bron: Zeeland) 

We beschouwen een variant met een gemiddelde kostprijs van alle turbines en een 
variant met kostprijs van de meest performante turbine (Skystream).Indien de 
gemiddelde kost voor al deze turbines berekend wordt, komen we op 8978 €/kW. 
Nemen we de kostprijs van de performantste installatie (Skystream) dan komen we op 
een prijs van 5968 €/kW voor een installatie van 2 kW. 
Voor de onderhoudskosten wordt gerekend met 3,5% van de investeringskosten (ref: 
DEWI). Voor de vollasturen wordt enerzijds het gemiddelde genomen van alle 
testturbines en anderzijds het aantal van de meest performante, de Skystream. 
Tabel 21 geeft de aannames en OT voor de kleine windturbines. 
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  Eenheid  alle skystream 

Installatiegrootte kWe 5 5 
Investeringskosten €/kWe 8978 5968 
Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 354 1172 
Vaste O&M kosten €/kWe 314 209 
Stroomprijs €/MWh 40 40 
Economische levensduur jaar 15 15 
Debt/equity ratio - 80/20 80/20 
Rente lening % 6% 6% 
Termijn lening jaar 10 10 
Return on equity % 15% 15% 
Vennootschapsbelasting % 34% 34% 
IA % 14,5% 14,5% 
% van investering in aanm. IA % 86% 86% 
EP % 20% 20% 
Meerkost in aanmerking EP % 30% 30% 
OT €/MWh 4271 820 
  EP 40% €/MWh 3871 739 

  geen EP €/MWh 4671 900 

met injectietarief 3 €/MWh 
   

OT €/MWh 4275 823 
  EP 40% €/MWh 3875 743 
  geen EP €/MWh 4674 903 

Tabel 21 Aannames en OT voor kleine windturbines 

3.3.2 Middelgrote windturbines (300 kW) 

Voor deze categorie werden gegevens verstrekt door de VWEA gebaseerd op 
richtprijzen van een installateur/fabrikant. De investeringskost is inclusief transport, 
kraan, montage, transformator en schakelinstallatie, fundering. In de 
investeringskosten zitten geen kosten voor het inkoopstation, voor toegangswegen en 
kraanlocaties en geen andere externe kosten. 
Voor de onderhoudskosten is uitgegaan van de procentuele onderhoudskosten van de 
kleine en de grote turbines en een gewogen gemiddelde genomen. 
Het aantal vollasturen is afkomstig van de gegevens van de VREG i.v.m. 
groenestroomcertificaten. Turbines met een vermogen kleiner dan 2 MW werden 
beschouwd. Onderstaande tabel geeft de aannames en OT voor deze categorie 
turbines. 
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  Eenheid    

Installatiegrootte kWe 300 
Investeringskosten €/kWe 1545 
Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 1581 
Vaste O&M kosten €/kWe 52 
Stroomprijs €/MWh 40 
Economische levensduur jaar 15 
Debt/equity ratio - 80/20 
Rente lening % 6% 
Termijn lening jaar 10 
Return on equity % 15% 
Vennootschapsbelasting % 34% 
IA % 14,5% 
% van investering in aanm. IA % 86% 
EP % 20% 
Meerkost in aanmerking EP % 20% 
OT  €/MWh 123 
  EP 40% €/MWh 113 
  geen EP €/MWh 134 
met injectietarief 3 €/MWh     
OT  €/MWh 127 
  EP 40% €/MWh 117 
  geen EP €/MWh 137 

Tabel 22 Aanames en OT voor middelgrote windturbines 

3.3.3 Grote windturbines (2 MW) 

Voor de investeringskosten van grote windturbines werden gegevens verstrekt door de 
VWEA, werden gegevens verzameld uit ecologiepremiedossiers van 3 recent 
gerealiseerde projecten, werden studies van de EWEA [21] en ECN [22] geraadpleegd. 
 
Bron investeringskost (€/kW) 

VWEA 1700 
Ecologiepremie 1605 (1366**) 
EWEA 
Nederland 

1305* 
1350 

*   omgezet naar €2009 door consumptieprijsindex 2009 en 2005 (oorspronkelijk 1227 €2005/kW) 
**  zonder uitschieter 

Tabel 23 Investeringskosten voor een windturbine van 2 MW volgens verschillende 

bronnen 

De gegevens verzameld bij VWEA en de ecologiepremie geven een beduidend hogere 
investeringskost aan dan die van de EWEA en ECN. De prijzen van de EWEA zijn 
gebaseerd op 12 landen (waarvan 9 Europese). Voor België zijn geen prijzen 
weergegeven. De investeringskosten in de studie variëren tussen 1000 en 1350 
€2006/kW (1063 en 1436 €2009/kW). De kosten volgens EWEA omvatten turbine (ex-
works), funderingen, elektrische installatie, netaansluiting, controlesystemen, 
consultancy, land, financiële kost, wegen. Voor de ecologiepremie komen enkel de 
essentiële onderdelen in aanmerking en deze zijn: elektrotechnische uitrusting voor 
aansluiting op interne en/of externe elektriciteitsnetten; meet- en regelapparatuur, 
windturbine unit (incl. transfomator en/of invertoren en/of gelijkrichters en/of 
tandwielkast). 
De prijzen van de EWEA studie en van ECN liggen lager dan de Vlaamse. Een 
mogelijke oorzaak kan zijn dat bepaalde delen van de investeringskosten in 
Vlaanderen beduidend groter zijn dan in de beschouwde Europese landen. Denken we 
bijvoorbeeld aan de kosten voor complexe vergunningaanvragen, kosten voor land, 
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loonkosten. Dat dit een verschil van ongeveer 300 €/kW met de ons omringende 
landen genereert, lijkt sterk. 
De investeringskosten volgens de ecologiepremie geven een goede benadering van de 
werkelijke kosten voor windenergieprojecten in Vlaanderen. In de projecten uit de 
ecologiepremie is één van de projecten wel een uitschieter wat investeringskost 
betreft. Van de projecten is geen gedetailleerde informatie beschikbaar gesteld. Als we 
dit project niet meenemen in het bepalen van de gemiddelde investeringskost komen 
we tot een gemiddelde investeringskost van 1366 €/kW. Dit ligt eerder in de buurt 
van de Europese cijfers. Dat er geen onderliggende informatie over de projecten 
beschikbaar gesteld is, maakt het moeilijk te beoordelen of dit werkelijk een 
uitzonderlijk project is. Daarom berekenen we een variant met een investeringskost 
van 1605 €/kW (alle projecten) en een variant met een kost van 1366 €/kW. 
De onderhouds- en bedrijfskosten volgens VWEA zijn onderverdeeld in een deel vaste 
kosten en een deel variabele kosten. De vaste kosten zijn de uitgaven voor service en 
onderhoud, management en grondkosten. Variabele kosten zijn stroomgebruik, 
verzekeringen en overige kosten. De VWEA geeft volgende cijfers op: 
 

• Vaste kosten: 25,8 €/kWe  

• Variabele kosten: 11 c€/kWhe 

Met een bedrijfstijd van 1780 uren/jaar komen de totale onderhouds- en 
bedrijfskosten van een windproject op 45 €/kWe. 
Het aantal vollasturen is afkomstig van de gegevens van de VREG i.v.m. 
groenestroomcertificaten. Turbines met een vermogen van 2 – 2,3 MW werden 
beschouwd. Onderstaande tabel geeft de aannames en OT voor de grote turbines. 
 
  Eenheid  IK = 1605 IK = 1366 

Installatiegrootte kWe 2000 2000 
Investeringskosten €/kWe 1605 1366 
Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 1780 1780 
Vaste O&M kosten €/kWe 45 45 
Stroomprijs €/MWh 40 40 
Economische levensduur jaar 15 15 
Debt/equity ratio - 80/20 80/20 
Rente lening % 6% 6% 
Termijn lening jaar 10 10 
Return on equity % 15% 15% 
Vennootschapsbelasting % 34% 34% 
IA % 14,5% 14,5% 
% van investering in aanm. IA % 86% 86% 
EP % 20% 20% 
Meerkost in aanmerking EP % 10% 10% 
OT  €/MWh 109 90 
  EP 40% €/MWh 104 86 
  geen EP €/MWh 114 94 

met injectietarief 3 €/MWh       
OT  €/MWh 113 94 
  EP 40% €/MWh 108 90 
  geen EP €/MWh 117 98 

Tabel 24 Aanames en OT voor grote windturbines 
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3.4 Biomassacentrale 

Verbranding van biomassa voor elektriciteitsproductie gebeurt momenteel in 
Vlaanderen in een beperkt aantal installaties met eerder grote vermogens (> 10 
MWe). De biomassastromen bestaan uit biomassa-afval, slib, niet recycleerbaar 
houtafval, afval en combinaties hiervan al naargelang de beschikbaarheid en prijzen. 
De vrijgekomen warmte wordt meestal (gedeeltelijk) voor procestoepassingen 
aangewend. Het al dan niet nuttig aanwenden van de warmte bepaalt in grote mate de 
rendabiliteit van projecten. 
Voor deze categorie zijn gegevens beschikbaar gesteld door een producent van groene 
stroom en door een ketelbouwer/plaatser. De gegevens van de producent betreffen 
een kleinere installatie (+/- 5 MWe) een grotere (+/- 10 MWe) op houtsnippers en 
residuen van de houtindustrie. De ketelbouwer leverde gegevens aan voor 4 grootte 
ordes van installaties (1, 1–5, 5–10 en 10-15 MWe) en telkens voor zuiver A-hout en 
pellets en voor licht verontreinigd B-hout (ergste verontreinigingen verwijderd).  
De investeringskosten opgegeven door de ketelbouwer variëren afhankelijk van de 
gebruikte brandstof. Voor zuiver A-hout en pellets is de specifieke investeringskost 
(€/kW) 10 tot 17% lager dan voor verontreinigd B-hout. Voor het verontreinigd hout 
zijn meer voorbewerkingen op de biomassa nodig en een meer gesofisticeerde 
rookgasreiniging (naast ontstoffing ook deNOx). De investeringskosten sluiten goed bij 
elkaar aan.  
Voor de onderhoudskosten is er een groot verschil tussen de cijfers uit beide 
gegevensbronnen. Voor kleinere installaties bedragen de onderhoudskosten volgens 
de ketelbouwer het dubbele dan die volgens de producent. Uit navraag bij de 
ketelbouwer blijkt dat hier voor een bezetting van 5 personeelsleden voor een 
installatie die 8000 uren per jaar produceert, verder gaat een groot stuk naar 
onderhoud (stookinstallatie, rookgasreiniging, filters, aanvoersysteem brandstof, 
afvoer afvalstoffen). De onderhoudskosten voor de onrendabele toppen berekening in 
2005/2006 [1] lagen nog een stuk lager dan die nu opgegeven worden door de 
producent. We opteren dan ook om de kosten van de producent te hanteren voor de 
berekeningen. 
Het elektrisch rendement dat door de producent wordt opgegeven is hoger dan dat 
opgegeven door de ketelbouwer, het thermisch rendement daarentegen een stuk 
lager. Vermoedelijk omdat de producent niet alle thermische energie nuttig kan 
aanwenden en het elektrisch rendement opdrijft ten koste van het thermisch 
rendement. 
 
elektrisch vermogen (MWe)   1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 

specifieke investeringskost (€/kW) 
PR    4400 3750   
KB A hout 4800 4150 3900 3750 
KB B hout 5800 4600 4400 4250 

specifieke onderhoudskost (€/kW) 
PR    317 296   
KB A hout 599 533 381 281 
KB B hout 549 382 275 271 

elektrisch rendement (%) 
PR    26% 29%   
KB A hout 20% 20% 24% 33% 
KB B hout 20% 20% 24% 33% 

thermisch rendement (%) 
PR    25% 20%   

KB A hout afhankelijk van aanwending warmte; totaal 
rendement 85 - 90% KB B hout 

Tabel 25 Kosten en rendementen voor biomassacentrales 

Voor de prijs van de ingezette biomassa gaan we uit van de gemiddelde prijs van 
schone houtsnippers (80€/ton) en opgeschoonde houtsnippers (30 €/ton); zie ook 4.4. 
Op langere termijn wordt de prijs van hout als maatgevend beschouwd voor alle 
biomassa. Bovendien zijn over de mogelijk in te zetten afvalstromen nog minder 



Hoofdstuk 3 Technisch-economische parameters en resultaten 
 

40 

makkelijk prijsgegevens te verkrijgen dan voor hout. Geeft een overzicht van de 
aannames en OT voor biomassacentrales 
 
  Eenheid      

Installatiegrootte kWe 5300 9800 
Investeringskosten €/kWe 4400 3750 
Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 7900 7900 
Vaste O&M kosten €/kWe 317 296 
Stroomprijs €/MWh 50 50 
Elektrisch rendement % 26% 29% 
Thermisch rendement % 25% 20% 
Referentierendement WKK (Elektrisch) Vlaams % 85% 85% 
Referentierendement WKK (Thermisch) Vlaams % 34% 34% 
Referentierendement WKK (Elektrisch) Europees % 86% 86% 
Referentierendement WKK (Thermisch) Europees % 32% 32% 
RPE WKK % 11% 13% 
Kostprijs biomassa €/ton 55 55 
Energie-inhoud biomassa GJ/ton 12 12 
Vermeden brandstofkosten (gas) €/GJ 7,4 7,4 
Economische levensduur jaar 15 15 
Debt/equity ratio - 80/20 80/20 
Rente lening % 6% 6% 
Termijn lening jaar 10 10 
Return on equity % 15% 15% 
Vennootschapsbelasting % 34% 34% 
IA % 14,5% 14,5% 
% van investering in aanm. IA % 100% 100% 
EP % 20% 20% 
Meerkost in aanmerking EP % 50% 50% 
Prijs WKK certificaat €/MWh 27 27 
OT  €/MWh 96 87 
  EP 40% €/MWh 96 87 
  geen EP €/MWh 107 93 

met injectietarief 3 €/MWh       
OT  €/MWh 100 90 
  EP 40% €/MWh 100 90 
  geen EP €/MWh 111 96 

Tabel 26 Aannames en OT voor biomassacentrales 
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3.5 Photovoltaïsche zonnepanelen 

Voor deze technologie maken we een onderscheid in PV voor particulieren enerzijds en 
PV voor bedrijven anderzijds. De berekeningswijze voor particulieren wijkt af van die 
voor bedrijven (geen vennootschapsbelasting en afschrijvingen enz.), wel 
belastingvermindering en andere bestaande steunmechanismen zoals groene lening 
worden in rekening gebracht. 
 

3.5.1 PV bij particulieren 

Voor PV bij particulieren is een afwijkende return on equity genomen ten opzichte 
van de overige technologieën. Reden hiervoor is dat het risico voor deze technologie 
toch lager ligt dan voor de andere technologieën. We hebben om de return on equity 
te bepalen gekeken naar wat men gebruikt voor de Duitse feed-in tarieven.  
In publicaties van het tijdschrift Photon vinden we herhaaldelijk terug dat er gerekend 
wordt met een rendement van 7,4% op het totale ingezette kapitaal. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen rendement voor vreemd en eigen vermogen [23], [24]. 
In Photon van januari 2008 [23] staat vermeld onder de grafieken op p. 129 (bij 
‘Weitere Annahmen) dat:  

(vertaald) Onder ‘kostendekkende’ FIT oorspronkelijk een tarief opgevat werd 

waarbij de exploitant verzekerd is van een rendement van 7,4% op het ingezette 

kapitaal, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen eigen of geleend 

kapitaal.  

In deze publicatie vinden we verder op p.128 (derde kolom, net boven de tabel met 
Einspeisevergütungen) dat: 

(vertaald) Vele exploitanten zijn (uit ervaring) tevreden als hun geld 

geïnvesteerd in PV meer opbrengt dan op een spaarboekje. Nochtans wordt in 

het algemeen voor investeringen in de energiesector 7,4% vooropgesteld. 

In Photon van januari 2010 [24] wordt dit nogmaals bevestigd. 
In een vroegere uitgave (Photon special 2006-2007 [25]) p. 102 werd van een lager 
rendement op eigen vermogen uitgegaan. Op dat moment was een hoger rendement 
niet mogelijk door hogere investeringskosten. Hier is men uitgegaan van eigen 
kapitaal (40%) met een vereist rendement van 6,5% en vreemd kapitaal (60%) met 
een kost van 8%. Zo komt men ook aan 7,4% gemiddeld. 
Verder vinden we in de literatuur terug dat 6% in Duitsland als absoluut minimum 
wordt aanzien [26]. 
Van 2005 tot 2007 was 6% in Duitsland ternauwernood te bereiken, zie [27]. De 
investeringskosten zijn sindsdien sterk gedaald. 
De aanname van 6% rendement op eigen vermogen lijkt volgens experten momenteel 
zeker haalbaar.  
 
Voor de rente van de lening wordt hier ook 6% verondersteld (voor bonificatie voor 
groene lening). 
 
De investeringskosten zijn gebaseerd op gegevens uit ongeveer 25 recente offertes 
Voor een reële huishoudelijke installatie van ongeveer 5 kWp op een hellend dak 
werden 25 offertes van 20 verschillende installateurs ontvangen tussen eind juli en 
begin september 2010: 24 van de 25 offertes lagen tussen 2,80 €/Wp en 3,64 €/Wp 
en er was één uitschieter van 4,93 €/Wp. Het gemiddelde van de 25 offertes was 3,25 
€/Wp. Wij nemen voor onze berekeningen een prijs aan van 3,5 €/Wp (3500 €/kWp) 
exclusief BTW. Deze aanname ligt boven het gemiddelde van de offertes en kunnen 
we als conservatief beschouwen. 
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Voor de omvormer is uitgegaan van vervanging na 10 jaar. Volgens expertenoordeel 
wordt voor invertoren tegenwoordig standaard een garantie van 5 of 6 jaar gegeven, 
verlengbaar tot typisch 10 jaar. Nochtans worden invertoren voor 20-25 jaren 
ontworpen. Of ze deze tijd ook zullen overleven, is niet met zekerheid te zeggen, al is 
het wel waarschijnlijk dat een groot deel van de invertoren het effectief zo lang zal 
volhouden [28]. Omwille van deze onzekerheid wordt er bij studies over de kosten van 
een PV-installatie meestal van 10 jaar levensduur uitgegaan. Na 10 jaar wordt voor de 
zekerheid de aankoop van een nieuwe invertor ingerekend. Belangrijk te weten is dat 
invertoren met ruwweg 5-10% per jaar goedkoper worden. Dit wordt in rekening 
gebracht door de kost van de invertor binnen 10 jaar maar half zo hoog als vandaag 
aan te rekenen. Voor een installatie van 4 kWp: vandaag ca. 50ct/W, binnen 10 jaar 
ca. 25ct/W. Voor huishoudens is de BTW op de vervanging van de omvormer in beide 
gevallen 21% genomen. 
 
Voor de elektriciteitsprijs is gekeken naar de huidige prijzen via de VREG 
prijzensimulator voor huishoudens ( 
Tabel 27). We zijn uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 3400 kWh per jaar met 
verschillende varianten voor dag- en nachtverbruik. Rekening houdend met 300 kWh 
gratis elektriciteit (2 gezinsleden) komen we tot een gemiddelde prijs van 18 ct/KWh. 
 

  
2000D 
1400N 

1700D 
1700N 

3400E 

gemiddelde alle leveranciers in euro  
- rekening houdend met 300 kWh gratis 

605 584 641 

gemiddelde alle leveranciers in euro  
- rekening houdend met 300 kWh gratis in euro/kWh 

0,18 0,17 0,19 

gemiddelde alle leveranciers  
geen rekening houdend met 300 kWh gratis in euro/kWh 

0,19 0,19 0,20 

 

Tabel 27 Prijzen voor huishoudelijk elektriciteitsverbruik (VREG prijzensimulator) 

 
Voor de particulieren is de federale belastingvermindering van 40% in rekening 
gebracht. Voor nieuwbouw is deze belastingvermindering gelimiteerd tot 3600 €. Voor 
renovatie is er geen limiet en geldt er een overdraagbaarheid tot maximaal 4 jaar. 
Voor renovatie kan er jaarlijks maximaal een belastingvermindering van 3600 € 
verkregen worden, de rest wordt overgedragen naar volgende jaren. In de praktijk kan 
voor een 4 kWp installatie bij renovatie de volledige 40% gerecupereerd worden via de 
federale belastingvermindering. 
 
De federale overheid verleent een aantal voordelen voor leningen afgesloten door 
natuurlijke personen. De federale overheid neemt de interest ten belope van 1,5% van 
deze leningen ten laste (interestbonificatie) en bovendien wordt voor de resterende 
interesten een belastingvermindering verleend. Deze belastingvermindering bedraagt 
40% van de betaalde interesten, na aftrek van de intrestbonificatie. De lening kan 
afgesloten worden onder de vorm van een consumentenkrediet of hypothecaire lening. 
Het ontleende bedrag moet minstens 1250 euro en mag hoogstens 15.000 euro 
bedragen. Deze grenzen gelden per kalenderjaar, per woning en per kredietnemer. 
Deze groene lening is in rekening gebracht in het model voor particulieren. Een 
bonificatie van 1,5% op de interest van de lening (6%) is aangenomen en de betaalde 
interesten zijn voor 40% gerecupereerd via belastingvermindering. 
 
De federale belastingverminderingen (40% + 40% op interesten groene lening) 
genereren ook gemeentelijke belastingverminderingen die berekend worden als % 
op de federale belasting via de opcentiemen. Voor 2009 was er in Vlaanderen een 
gemiddelde aanvullende personenbelasting in de Vlaamse gemeenten van 7% volgens 
de VVSG. Dit wordt ook in rekening gebracht in het model. 
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Een gemeentelijke premie voor installatie van PV panelen is niet in rekening gebracht 
omdat de premies nogal variëren en omdat niet alle gemeenten een premie voorzien. 
 
Tabel 28 geeft een overzicht van de resultaten voor PV bij particulieren voor 
nieuwbouw en renovatie. Voor renovatie zijn verschillende kolommen opgenomen voor 
telkens een verschillend aandeel eigen vermogen in de totale investering. 
Op de vierde onderste lijn van de tabel is de OT weergegeven. De lijn daaronder 
(derde onderste lijn) geeft de OT weer zonder federale belastingvermindering. De 
groene lening blijft wel gehandhaafd.  
 
Informatief werden ook simpele terugverdientijden berekend. Deze terugverdientijden 
werden berekend door de totale investering te verminderen met de federale 
belastingsvermindering en dit verschil te delen door de jaarlijkse opbrengsten. Als 
jaarlijkse opbrengsten werden de elektriceitsopbrengst en de opbrengst uit 
groenestroomcertificaten genomen. De opbrengst uit groenestroomcertificaten werd 
bepaald door de OT te vermenigvuldigen met de geproduceerde hoeveelheid 
elektriciteit. Deze TVT houden geen rekening met: de tijdswaarde van geld, genomen 
risico, de financieringswijze en de opportuniteitskost (kost van het niet beleggen van 
het geïnvesteerde kapitaal). 
 
Voor PV bij particulieren is een gevoeligheidsanalyse gebeurd voor de voornaamste 
parameters. De resultaten zijn te vinden in Figuur 3 en Figuur 4 hieronder. 
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Figuur 3 Gevoeligheidsanalyse OT PV HH nieuwbouw 
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Figuur 4 Gevoeligheidsanalyse OT PV HH renovatie 
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  nieuwbouw > 5 jaar 

kWp kW 4 4 4 4 4 4 
Vollasturen uur/jaar 850 850 850 850 850 850 
IK (incl. BTW) €/kW 4235 3710 3710 3710 3710 3710 
Prijs vervanging invertor na 10 jaar (incl.BTW) €/kW 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 
Prijs elektriciteit €/kWh 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Economische levensduur jaar 20 20 20 20 20 20 
Debt/equity ratio   80/20 100/0 75/25 50/50 25/75 0/100 
Netto rente lening - groene lening % 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 
Termijn lening jaar 10 10 10 10 10 10 
Return on equity % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Belastingvermindering % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
Max belastingvermindering € 3600 - - - - - 
Belastingvermindering interesten groene lening % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
Opcentiemen % 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
                
OT €/MWh 123 7 22 37 52 67 
   met belastingvermindering 0% (gn belastingvermindering) €/MWh 216 157 172 187 203 218 
OT met ROE 10% €/MWh 159 1 40 79 117 156 
   met belastingvermindering 0% (gn belastingvermindering) €/MWh 280 194 233 271 310 349 

Tabel 28 Aannames en OT voor PV bij particulieren  
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3.5.2 PV bij bedrijven 

De investeringskosten zijn gebaseerd op Duitse studies. De prijzen zijn de laatste 
jaren sterk gedaald. Voor de Vlaamse prijzen is uitgegaan van een minder sterke 
daling dan in Duitsland [28]. 
 

 

Figuur 5 Specifieke investeringskost voor PV bij bedrijven 

Voor de omvormer is uitgegaan van vervanging na 10 jaar. Volgens expertenoordeel 
wordt voor invertoren tegenwoordig standaard een garantie van 5 of 6 jaar gegeven, 
verlengbaar tot typisch 10 jaar. Nochtans worden invertoren voor 20-25 jaren 
ontworpen. Of ze deze tijd ook zullen overleven, is niet met zekerheid te zeggen, al is 
het wel waarschijnlijk dat een groot deel van de invertoren het effectief zo lang zal 
volhouden [28]. Omwille van deze onzekerheid wordt er bij studies over de kosten van 
een PV-installatie meestal van 10 jaar levensduur uitgegaan. Na 10 jaar wordt voor de 
zekerheid de aankoop van een nieuwe invertor ingerekend. Belangrijk te weten is dat 
invertoren met ruwweg 5-10% per jaar goedkoper worden. Dit wordt in rekening 
gebracht door de kost van de invertor binnen 10 jaar maar half zo hoog als vandaag 
aan te rekenen. De kost voor grotere installaties is naar verhouding van het vermogen 
berekend uit de kost voorzien bij huishoudelijke installaties. 
 
Voor elektriciteitsprijzen is er gekeken naar prijzen van Eurostat en naar de prijzen 
gebruikt voor de update OT WKK (netto verbruiker kleine vermogens, deze prijzen zijn 
afkomstig van de update prognoses HEB en WKK) [29]. Voor de kleinere installaties 
zijn deze prijzen wel lager dan de Eurostat tarieven. Voor de grotere liggen ze in 
dezelfde lijn (zie Figuur 6). 
 
Voor PV bij bedrijven is ook een variant met VLIF subsidie berekend. Deze subsidie is 
verrekend als een kapitaalsubsidie van 8% 
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Figuur 6 Keuze elektriciteitsprijs voor niet-huishoudelijke PV installaties 

Voor PV bij bedrijven is in eerste instantie gerekend met een return on equity van 
15%. Voor PV is dit misschien aan de hoge kant omdat een dergelijke installatie 
weinig uitbatingsrisico geeft. Daarom is er ook gerekend met een variant van 10%. 
 
Tabel 29 geeft een overzicht van de resultaten voor PV bij bedrijven  
 
kWp kW 50 250 750 1500 

Vollasturen uur/jaar 850 850 850 850 

IK €/kW 3000 2890 2614 2200 

Prijs vervanging invertor na 10 jaar €/kW 234 208 188 156 

Prijs elektriciteit €/kWh 0,130 0,128 0,124 0,118 

Economische levensduur jaar 20 20 20 20 

Investeringsaftrek % 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 

Debt/equity ratio   80/20 80/20 80/20 80/20 

Netto rente lening % 6% 6% 6% 6% 

Termijn lening jaar 10 10 10 10 

Return on equity % 15% 15% 15% 15% 

            

OT €/MWh 289 274 240 188 

    met ROE 10% €/MWh 228 216 187 143 

            

OT met VLIF 8% (kapitaalsubsidie) €/MWh 252 239 208 161 

    met ROE 10% €/MWh 199 188 162 122 

Tabel 29 Aannames en OT voor PV bij bedrijven 
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HOOFDSTUK 4 FINANCIEEL-
ECONOMISCHE 
PARAMETERS 

4.1 Aardgasprijs 

De aardgasprijs wordt in de berekeningen gebruikt om de waarde van de 
geproduceerde warmte van een groene WKK-installatie te bepalen. Voor de 
warmtewaardering bij WKK-opties wordt eerst het equivalente volume aan aardgas 
berekend dat zou zijn gebruikt om een zelfde hoeveelheid warmte te leveren aan de 
hand van een thermisch referentie rendement voor de productie van warmte uit gas. 
Een uitgebreide beschrijving van de methode is te vinden in [1]. 
Voorstel is om – analoog aan de update van de OT voor WKK-installaties - de prijzen 
gebruikt voor de update van de prognoses voor energie uit hernieuwbare energie en 
WKK te gebruiken en wel de prijzen voor het jaar 2015, tenzij anders vermeld. 
De energieprijzen evolueren vertrekkende vanaf 2005 volgens aannames van het 
Federaal Planbureau. De prijzen van 2005 zijn deze van de MKM- en Markal-studies 
die ook in verschillende internationale scenariostudies gebruikt werden, namelijk de 
modelruns van het POLES-model in juli 2007 uitgevoerd door (Russ et al., 2007) en 
info verkregen voor de Markal-studies die zeer sterk aanleunen bij de prijzen uit de 
nieuwe PRIMES-baseline voor de Europese Commissie (november 2007, (Capros et al., 
2008c)). Daarnaast zijn voor de verschillende brandstoffen de voor België specifieke 
distributiekosten in het MKM Klimaat opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de 
inschattingen in het kader van het Markal/Times-project. De brandstofprijzen die het 
FPB aanleverde betrof prijzen voor ruwe aardolie, aardgas en steenkool aan de grens. 
Voor de olieproducten zijn we bijgevolg uitgegaan van de prijsevolutie van ruwe 
aardolie, voor aardgas en steenkool vanzelfsprekend met de overeenkomende 
evolutie. [5]. Voor de prognose studie werden de prijzen uitgedrukt in €2005. We 
rekenen deze prijzen om naar €2009 door de consumptieprijsindexen van 2009 (jan – 
jun) en 2005 te hanteren. Zo komen we tot een factor +8,3% voor de prijzen in 
€2009 ten opzichte van €2005. 
 
 2015 €2005/GJ €2009/GJ €2009/m3 

industry 6,83 7,40 0,2341 

services 8,92 9,66 0,3057 

residential 11,97 12,96 0,4102 

Tabel 30 Aardgasprijzen gebruikt in de update prognoses HEB en WKK, en 

omgerekend naar €2009 

In de berekening van de OT is voor aardgas de prijs in 2015 (omgerekend naar 2009) 
voor industrie aangenomen.  
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4.2 Marktprijs stroom 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de elektriciteitsprijzen die aanbieders op 
de markt van elektriciteit kunnen bedingen. Deze prijzen komen tot stand op beurzen 
waar op regelmatige tijdstippen vraag en aanbod vergeleken worden. 
De Belpex DAM is de prijs op de Belgische beurs (Belpex) voor de Day Ahead Market. 
Hier wordt vraag en aanbod samengebracht voor de volgende dag. Dit is dus een korte 
termijn prijs. De prijzen hier opgenomen (groene curve) zijn maandgemiddeldes. 
De cal 9, 10, 11 en 12 BaseL zijn prijzen afkomstig van de ENDEX beurs. Het is een 
beurs waar energie afgeleiden (futures) kunnen verhandeld worden. De prijzen 
vermeld in de figuur zijn prijzen voor de futures voor de Belgische markt voor de base 
load voor respectievelijk de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012. Deze prijzen zijn geen 
gemiddelde maandprijzen maar wel de prijzen genoteerd op een dag op het einde van 
de betreffende maand. We zien dat begin 2008 de prijzen van de DAM en de futures in 
elkaars buurt lagen. Midden 2008 stegen de futures en schommelde de DAM om 
daarna sterk te stijgen in september/oktober. Daarna daalden zowel de futures als de 
DAM sterk ten gevolge van de wereldwijde economische en financiële crisis. Sinds 
maart 2009 is de prijs van de futures terug hoger dan de DAM die bijna continu daalde 
sinds september 2008. We kunnen hieruit concluderen dat de prijzen momenteel op 
de DAM laag zijn en dat men in de toekomst (2010 – 2012) een stijging verwacht. 
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Figuur 7 Prijzen op de energiebeurzen voor Belgische stroom (Belpex voor DAM; Endex 

voor futures); Bron: Belpex, Endex 

Voor Nederlandse stroom zijn er ook noteringen voor peak load te vinden op de Endex 
website en voor futures tot 2015 (zie Figuur 8). Deze zijn hoger dan voor de base 
load. De noteringen voor de futures voor base load voor Belgische en Nederlandse 
stroom sluiten zeer sterk bij elkaar aan. Voor Nederlandse stroom zijn er noteringen 
tot 2015 voorzien. De prijzen van de futures lopen op naarmate ze verder in de tijd 
liggen. 
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Figuur 8 Prijzen op de ENDEX beurs voor Nederlandse en Belgische stroom; Bron: 

Endex, 10 Jul 2009; 23 Nov 2009; 22 Mar 2010, 8 Oct 2010 

Voor de berekeningen gaan we uit van een marktprijs van 50 €/MWh. Prijzen voor 
base load op de Endex beurs voor futures geven aan dat dit een veilig minimum is 
voor de toekomst (tot 2015). In vergelijking met vergisting en biomassa verbranding 
heeft windenergie een minder voorspelbaar karakter. Hierdoor zal een windenergie 
producent minder opbrengst voor de geproduceerde elektriciteit ontvangen. Volgens 
de VWEA bedraagt de opbrengst gemiddeld 10 €/MWh minder dan voor meer 
betrouwbare bronnen. Vandaar dat voor wind een opbrengst van 40 €/MWh in de 
berekeningen opgenomen wordt. 
 
Voor de studie update prognoses HEB en WKK werden ook productiekosten van 
elektriciteit voor de verschillende scenario’s ingeschat. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de productiekosten in €2005 met bestaande EU beleid (bestaande 
beleid, inclusief emissiehandel en aankoop CO2 emissies in het buitenland). Deze 
kosten zijn hoger dan de voorgestelde 50 €/MWh. 
 
€2005/MWh 2010 2015 2020 

productiekost elektriciteit 60 67 78 

 
Tabel 31 Productiekosten elektriciteit (gebaseerd op Markal/Times) 
 

→ Injectietarieven 

De kamer stemde op 12 november 2009 in met het wetsontwerp houdende 
bevestiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen. Met die wet wordt, zoals door de Elektriciteitswet en de Gaswet bepaald, 
(soms zeer laattijdig) ingestemd met een aantal koninklijke besluiten. Hiermee maakt 
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de wetgever zich ook de (in sommige middens gecontesteerde) koninklijke besluiten 
van 2 september 2008 met betrekking tot de distributienettarieven eigen. 
In artikel 11 van dit koninklijk besluit van 2 september 2008 (distributienettarieven 
elektriciteit) komt een (door anderen gewraakte) passage voor over nettarieven voor 
de injectie van elektriciteit door installaties op basis van hernieuwbare 
energiebronnen. 
Uit de bespreking van het wetsontwerp tijdens de plenaire vergadering kan afgeleid 
worden dat naar aanleiding van de discussie die ontstaan is op het overlegcomité, 
aangekaart door de gewestelijke ministers Van den Bossche en Nollet, daar ook beslist 
werd dat de CREG zal komen tot een nieuw voorstel inzake de injectietarieven. 
Minister Magnette bevestigde dat hij deze vraag aan de CREG zou voorleggen. 
 
Sinds 1 juli 2009 rekenen de distributienetbeheerders die onder de naam Eandis 
opereren injectietarieven aan. Het gaat om een tarief dat aangerekend wordt aan de 
producenten van energie aangesloten op hun net voor iedere kilowattuur elektriciteit 
die zij injecteren op het distributienet. Zoals bepaald in artikel 11 van het federale KB 
Tarieven kan dit basistarief voor het gebruik van het net enkel worden aangerekend 
aan klassieke (dit wil zeggen niet op basis van hernieuwbare energie of 
warmtekrachtkoppeling) productie-eenheden met een vermogen groter dan 5 MWe 
(megawatt elektrisch) en aan productie-installaties eenheden die elektriciteit 
opwekken uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling 
met een geïnstalleerd vermogen groter dan 5 MWe aangesloten op infrastructuurdelen 
van de distributienetbeheerder die aanzienlijke bijkomende kosten generen indien de 
aansluiting van deze installatie "aanzienlijke bijkomende kosten" veroorzaakte. 
Doordat nog steeds niet duidelijk is welke criteria bij deze beoordeling zullen gelden, is 
er hierdoor grote onzekerheid en is zelfs willekeur mogelijk bij de aanrekening van dit 
hoge basistarief voor het gebruik van het net door Eandis. [9] 
Het overleg m.b.t. de injectietarieven evolueert niet in de richting aangegeven door 
het Vlaams regeerakkoord (namelijk afschaffing van de injectietarieven): de federale 
kamer heeft het besluit injectietarieven begin december 2009 herbevestigd ondanks 
een voorgelegd amendement om de injectietarieven af te schaffen. De CREG gaf 
informeel aan negatief te gaan antwoorden op de vraag voorgelegd door de federale 
minister van Magnette op verzoek van de gewesten. Op 1 april 2010 heeft de CREG 
zijn studie over de mogelijke schrapping gepubliceerd [19]. De CREG concludeert het 
volgende: 
 
 “…Rekening houdend met de in deze studie uitgevoerde analyses en rekening 

houdend met het feit dat injectietarieven als beleidsinstrument een belangrijke rol 

kunnen spelen in het nastreven van zowel een economisch als maatschappelijk 

optimum bij de modernisering van distributienetwerken (bijvoorbeeld de integratie van 

decentrale productie in het elektriciteitsnet), pleit de CREG voor de mogelijkheid van 

het behoud van injectietarieven in de tarifaire wetgeving. 

Wel erkent de CREG dat specifiek met betrekking tot injectietarieven en vooral met de 

verwachte toename van decentrale productie, er zowel wettelijke als economische 

verduidelijkingen moeten worden uitgewerkt. De CREG stelt daarom voor om hiervoor 

een afzonderlijke werkgroep op te richten. De CREG nodigt de netbeheerders uit om 

het injectietarief aan te passen zodra daarvoor een juridische basis bestaat, bij 

voorkeur als resultaat binnen de discussies van de werkgroep.” 

 
Er is telkens een variant met en zonder injectietarief (3 €/MWh) doorgerekend. Omdat 
het injectietarief rechtstreeks in mindering gebracht wordt van de opbrengsten uit 
elektriciteitsverkoop resulteert dit in een OT met injectietarief die 3 €/MWh hoger is 
dan die zonder. 



Hoofdstuk 4 Financieel-economische parameters 
 

53 

4.3 Pelletprijs 

Informatie over pelletprijzen in Europa is te vinden bij ondermeer: Endex, Foex 
indexes, CARMEN. 
 
Endex is een energiebeurs voor marktpartijen in groothandel van energie voor trading 
en clearing van futures voor gas en elektriciteit. Endex heeft ook een pricing panel 
voor houtpellets die dagelijks referentieprijzen kunnen opgeven voor een aantal 
houtpellet producten (futures voor de komende 3 maanden, 3 kwartalen en jaar). De 
referentieprijzen worden wekelijks aangepast. Onderstaande figuur geeft een overzicht 
van de referentieprijzen. Sinds het begin van de noteringen in november 2008 zijn de 
prijzen gestegen (begin 2009) om daarna af te nemen, in het voorjaar van 2009 
stabiliseerden de prijzen, sinds midden 2009 dalen de prijzen opnieuw. Eind 
september lag de prijs tussen ongeveer 118 €/ton (voor de komende maand) en 127 
€/ton (voor het volgende jaar). Deze prijzen zijn CIF Rotterdam. CIF staat voor cost, 
insurance and freight. Prijzen CIF Rotterdam zijn dus prijzen inclusief kosten, 
verzekering en vracht tot in de haven van Rotterdam. Kosten voor transport van de 
haven naar plaats van gebruik zijn nog op te tellen bij deze prijs. Deze kosten worden 
door Electrabel op 10 €/ton geschat voor transport naar Vlaamse centrales. 
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Figuur 9 Pelletprijzen op de termijnmarkt, prijzen genoteerd op een dag op het einde 

van de betreffende maand (bron: Endex) 

FOEX is een private onderneming gespecialiseerd in prijsindexen in pulp, papier en 
gerecycleerd papier. Ze publiceren ook prijsindexen voor houtpellets in noordelijke 
landen in €/MWh en SEK/MWh voor industrieel gebruik en voor houtpellets in 
Oostenrijk in €/ton geleverd aan de klant voor minimum 15 ton grote leveringen. 
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Figuur 10 Prijsindex houtpellets noordelijke landen voor industrieel gebruik (grote 

afnemers), CIF (Bron: FOEX Ltd) 

De prijsindex voor de noordelijke landen (PIX) is een index voor grote afnemers. 
Omgerekend naar €/ton (met bovenste verbrandingswaarde van 18 GJ/ton of 5 
MWh/ton) geeft een prijsindex van ongeveer 140 €/ton voor de prijsindex van 
augustus 2010. Dit is hoger dan de Endex prijsindex. We zien bij de PIX index een 
stijgende trend sinds najaar 2009 tot medio 2010 terwijl de endex noteringen daalden 
in de loop van 2009 en eerder stabiel bleven in de eerste helft van 2010 en vanaf 
medio 2010 opnieuw dalen. 
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Figuur 11 Prijsindex houtpellets voor Oostenrijk voor middelgrote en kleine afnemers, 

geleverd aan de klant (bron: FOEX Ltd) 

De prijsindex voor Oostenrijk ligt een stuk hoger dan die van de noordelijke landen 
maar het betreft dan ook leveringen aan kleine en middelgrote afnemers en prijzen 
inclusief leverings- en transportkosten.  
 
C.A.R.M.E.N. (Centrale- Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk e.V) is 
een v.z.w. die onder andere ook pelletprijzen publiceert op basis van informatie van 
leveranciers. De prijzen zijn geldig voor leveringen van minimum 5 ton in een omtrek 
van 50 km en alles inclusief, ook BTW (7%). Deze prijzen zijn voor kleine afnemers en 
liggen een stuk hoger dan de bovenstaande prijsindexen. 
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Figuur 12 Evolutie pelletprijs in Duitsland in 2009 en 2010 voor levering van minstens 

5 ton binnen een straal van 50 km, incl. BTW (7%) en overige kosten voor levering, 

wegen enz. (bron: C.A.R.M.E.N.) 
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4.4 Prijs houtsnippers 

Voor de houtsnippers gaan we uit van ten minste niet-verontreinigd behandeld 
houtafval (klasse II), zie ook [10]. De prijs van houtsnippers is sterk afhankelijk van 
de kwaliteit. Volgens expertise van de leden van de werkgroep groene warmte [10] lag 
de prijs (medio 2009) voor zuivere houtsnippers (uit bosbouwactiviteiten) eerder in 
de grootteorde van 60 tot 70 €/ton. Op de CARMEN website (Centrales Agrar Rohstoff 
Marketing und Entwicklungs Netzwerk) is de prijsevolutie van houtsnippers in 
Duitsland terug te vinden (Figuur 13). De prijs schommelt sinds 2007 tussen 70 en 85 
€/ton. De prijs in Zuid-Duitsland is hoger dan in Noord-Duitsland. De experten van de 
werkgroep groene warmte schatten de prijs van opgeschoonde houtsnippers in op 
ongeveer 30 €/ton (medio 2009). Voor deze fractie is het nodig om een bijkomende 
rookgaszuivering te voorzien. De rookgaszuivering zal sterk afhankelijk zijn van 
enerzijds de kwaliteit van de houtsnippers (asgehalte, N-gehalte, enz.) en van de 
opgelegde emissiegrenswaarden voor de verbrandingsinstallaties. 
 

 

Figuur 13 Prijsevolutie houtsnippers in Duitsland (bron: CARMEN) 
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4.5 Overige financieel-economische parameters (excl. PV) 

  
Debt 
/equity 
ratio 

Rente 
Return 
on 
equity 

Looptijd 
lening 
(jaar) 

Belasting-
voet 

IA EP 

V overig 90/10 6% 15% 10 0% 

nee  

variant 

V GFT nacomp 100/0 7% 0% 20 0% 

V landb 80/20 6% 15% 10 0% 

V GFT bestaand 80/20 6% 15% 10 0% 

bijstook tot 60% 80/20 6% 15% 10 34% ja 

ombouw 100% biomassa 80/20 6% 15% 7 34% ja 

W 5 kW 80/20 6% 15% 10 34% ja 

W 300 kW 80/20 6% 15% 10 34% ja 

W 2 MW 80/20 6% 15% 10 34% ja 

biomassa 5,3 MW 80/20 6% 15% 10 34% ja 

biomassa 9,8 MW 80/20 6% 15% 10 34% ja 

Tabel 32 overzicht financieel-economische parameters 

Deze parameters zijn gebaseerd op de nota van Biogas-E en Vlaco [3] en het bio-
energieplatform van ODE. Voor de rente van de lening was er voor vergisting 
oorspronkelijk 7% voorgesteld. Uit contact met Triodos bank [20] die ondermeer 
projecten rond duurzame energie financieren, blijkt 6% hier momenteel een eerder 
gangbare interestvoet te zijn. Interestvoeten zijn afhankelijk van een heel aantal 
factoren zoals ondermeer risico van het project, deel eigen financiering, duur van de 
lening. Daarom is voor de GFT vergisting met nacompostering een iets hogere 
interestvoet van 7% aangenomen omdat het project hier typisch met 100% vreemd 
vermogen gefinancierd wordt en omdat de looptijd van de lening ook veel groter is (20 
jaar). In de nota van het bio-energieplatform wordt zowel voor de verhouding eigen 
vermogen / vreemd vermogen en voor de return on equity gepleit voor hogere 
waarden (resp. 30/70 en 20 tot 25%). De verhouding eigen vermogen / vreemd 
vermogen kan inderdaad heel specifiek zijn per project maar volgens de expert van 
Triodos bank is 20% in de meeste gevallen voldoende om een project gefinancierd te 
kunnen krijgen. Een return on equity van 20 tot 25% is zeer hoog. Verschillende 
duurzame durfkapitaal fondsen gaan uit van een return van 10 tot 15% voor hun 
kapitaal. 
Bij de vorige berekeningen waren we ervan uitgegaan dat de meeste 
vergistingsinstallaties uitgebaat worden als een coöperatieve vennootschap die in 
principe geen winst maakt en bijgevolg geen belastingen dient te betalen. Deze 
redenering blijft hier gevolgd. Er is dus ook geen investeringsaftrek voorzien. 
Door het call systeem is het verkrijgen van ecologiepremie voor bedrijven niet meer zo 
zeker. De sector stelde daarom voor om de ecologiepremie niet in rekening te brengen 
omdat de investeringsbeslissing genomen zal worden op basis van de afweging van 
kosten en baten zonder ecologiepremie. Om een idee te hebben van het effect van het 
al dan niet verkrijgen van ecologiepremie is er telkens een variant zonder en met 
ecologiepremie berekend. 
 
Voor de overige technologieën zijn de financieel-economische parameters bij de 
technologie zelf beschreven of is een ‘default’ waarde aangenomen: verhouding EV/VV  
20/80 met rendement van respectievelijk 15% en 6%. Hierover is verschillende malen 
discussie geweest maar momenteel is geen beter onderbouwde aanname te funderen. 
Zie ook 3.2, 3.4. 
 
Voor PV verwijzen we naar 3.5. 
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BIJLAGE A OVERZICHT AANNAMES EN RESULTATEN (EXCL. PV) 

Technologie Eenheid V landb V overig V GFT bestaand V GFT nacomp bijstook tot 60% ombouw 100% biomassaW 5 kW alle W 5 kW beste W 300 kW W 2 MW biomassa 5,3 MW biomassa 9,8 MW

Installa tiegrootte kWe 1050 2550 2000 1300 11400 193200 5 5 300 2000 5300 9800

Investeringskosten €/kWe 5000 5500 7945 12425 220 647 8978 5968 1545 1366 4400 3750

Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 7200 7200 7200 7600 7800 7800 354 1172 1581 1780 7900 7900

Onderhoudskosten €/kWhe 0,002 0,0155

Overige operationele kosten €/kWhe 0,008

Vaste O&M kosten €/kWe 500 550 983 3373 314 209 52 45 317 296

Energie-inhoud biogas GJ/ton 19,8 19,8 19,8 19,8

Elektrisch rendement % 38 38 38 38 38 34,5 26% 29%

Thermisch rendement % 38 38 8 38 25% 20%

Referentierendement WKK (Elektrisch) Vlaams % 70 70 70 70 85% 85%

Referentierendement WKK (Thermisch) Vlaams % 42 42 42 42 34% 34%

Referentierendement WKK (Elektrisch) Europees % 70 70 70 70 86% 86%

Referentierendement WKK (Thermisch) Europees % 40,2 40,2 40,2 40,2 32% 32%

RPE % 33% 33% 5% 33% 11% 13%

Brandstofkosten (pellets) €/ton 147 151

Vermeden brandstofkosten (steenkool) €/ton 132

Stroomprijs €/MWh 50 50 50 50 55 40 40 40 40 50

Vermeden brandstofkosten (gas) €/GJ 7,4 7,4 7,4 7,4

Hoeveelheid digestaat per jaar ton 2250 5625

Kostprijs  afzet digestaat €/ton 5 5

Kosten (+)/opbrengsten (-) ingaande stoffen €/ton 15 2,5 -24,32 -75

Hoeveelheid ingaande stoffen ton/jaar 40000 100000 65000 50000

Totale kosten ingaande stoffen €/jaar 600000 250000 -1580800 -3750000

Economische levensduur jaar 10 10 10 20 10 10 15 15 15 15 15 15

Debt/equity ratio - 80/20 90/10 80/20 100/0 80/20 80/20 80/20 80/20 80/20 80/20 80/20 80/20

Rente lening % 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6

Termijn lening jaar 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10

Return on equity % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Vennootschapsbelasting % 34 34 34 34 34 34 34 34

IA % 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

% van investering in aanm. IA % 100 100 86 86 86 86 100 100

EP % 40 40 40 40 20 20 20 20 20 20 20

Meerkost in aanmerking EP % 50 50 50 50 50 30 30 20 10 50 50

Prijs  WKK certificaat € 27 27 27 27 27

OT

Onrendabele top €/MWh 156 101 149 142 58 75 - 80 4671 900 134 94 107 93

     met ecologiepremie €/MWh 131 84 128 133 56 4271 820 123 90 96 87

     met EP 40% 3871 739 113 86 96 87

met injectietarief 3 €/MWh

Onrendabele top €/MWh 159 104 152 144 4674 903 137 98 111 96

     met ecologiepremie €/MWh 134 87 130 135 4275 823 127 94 100 90

     met EP 40% 3875 743 117 90 100 90  



Bijlage A Overzicht aannames en resultaten (excl. PV) 
 

 



 

 

BIJLAGE B OVERZICHT AANNAMES EN RESULTATEN PV 

nieuwbouw

Installatiegrootte kWp 4 4 4 4 4 4 50 250 750 1500

Investeringskosten (*) €/kWe 4235 3710 3710 3710 3710 3710 3000 2890 2614 2200

Bedrijfstijd/vollasturen uren/jaar 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

Prijs vervanging invertor na 10 jaar (incl.BTW) €/kW 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 234 208 188 156

Stroomprijs €/MWh 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,130 0,128 0,124 0,118

Economische levensduur jaar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Debt/equity ratio - 80/20 100/0 75/25 50/50 25/75 0/100 80/20 80/20 80/20 80/20

Rente lening % 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Termijn lening jaar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Netto rente lening - groene lening % 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - -

Termijn lening jaar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Return on equity % 6 6 6 6 6 6 15 15 15 15

Belastingvermindering % 40 40 40 40 40 40 - - - -

Max belastingvermindering € 3600 - - - - - - - - -

Belastingvermindering interesten groene lening % 40 40 40 40 40 40 - - - -

Opcentiemen % 7 7 7 7 7 7 - - - -

Vennootschapsbelasting % - - - - - - 34 34 34 34

Investeringsaftrek % - - - - - - 13,5 13,5 13,5 13,5

OT €/MWh 123 7 22 37 52 67 - - - -

   met belastingvermindering 0% (gn belastingvermindering) €/MWh 216 157 172 187 203 218 - - - -

 OT met ROE 10% €/MWh 159 1 40 79 117 156 - - - -

   met belastingvermindering 0% (gn belastingvermindering) €/MWh 280 194 233 271 310 349 - - - -

OT €/MWh - - - - - - 289 274 240 188

    met ROE 10% €/MWh - - - - - - 228 216 187 143

OT met VLIF 8% (kapitaalsubsidie) €/MWh - - - - - - 252 239 208 161

    met ROE 10% €/MWh - - - - - - 199 188 162 122

Technologie Eenheid 
PV Bedrijven

PV Particulieren

renovatie

 
 
(*) incl. 21% BTW voor nieuwbouw en 6% voor renovatie 


