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AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 

 Beschikbare warmte: BW 

 Theoretisch technische levensduur: TTL 

 Vlaams Energieagentschap: VEA 

 Warmte-krachtbesparing: WKB 

 Warmte-krachtinstallatie: WKK 

 Wijzigingsbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende wijziging van het 

Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft technische wijzigingen van de 

certificatentoekenning en de invoering van biomassacertificatie, van duurzaamheidscriteria voor vaste 

en gasvormige biomassa en van ILUC-voorwaarden 
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1. INLEIDING 

Kwalitatieve warmte-krachtinstallaties (WKK), gelegen in het Vlaamse gewest, kunnen in aanmerking komen 
voor het verkrijgen van warmte-krachtcertificaten. Het aantal certificaten wordt bepaald op basis van de 
warmte-krachtbesparing (WKB) die maandelijks wordt gerealiseerd door de productie-installatie. Deze WKB 
wordt berekend als de primaire energiebesparing die wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een WKK 
in plaats van een referentie-installatie die dezelfde netto hoeveelheid elektriciteit en nuttige warmte zou 
opwekken als de WKK, overeenkomstig artikel 6.2.10, § 1 van het Energiebesluit. 

In het bijzondere geval dat een WKK warmte levert ter vervanging van reeds beschikbare warmte (BW) zal de 
primaire energiebesparing niet berekend worden ten opzichte van een referentie-installatie, maar ten 
opzichte van de producent van deze BW, overeenkomstig artikel 6.2.10, § 5 van het Energiebesluit. Deze 
aangepaste berekeningsmethode van de primaire energiebesparing voor sites waar al beschikbare warmte 
gebruikt wordt, is bedoeld om het vroegtijdig vervangen van bestaande installaties tegen te gaan. In deze 
toelichting wordt de wetgeving omtrent beschikbare warmte en de toepassing hiervan in certificatendossiers 
uitgebreid uiteengezet. 
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2. ALGEMEEN 

2.1. WAT IS BESCHIKBARE WARMTE? 

Bij het opstellen van de berekeningsmethode voor de maandelijks gerealiseerde WKB wordt de geschiedenis 
bekeken van de warmtevraag die de WKK invult of zal invullen na indienstneming. Deze warmtevraag kan 
nieuw zijn, maar het is ook mogelijk dat deze in het verleden door een andere, reeds bestaande 
warmteproducent werd ingevuld. In dit laatste geval wordt gesproken van “een site waar al beschikbare 
warmte gebruikt wordt”. De WKK die in dienst genomen wordt, kan zowel een nieuwe als een ingrijpend 
gewijzigde installatie zijn. 

Onder beschikbare warmte wordt warmte verstaan die voldoet aan de volgende voorwaarden. Een aantal van 
deze voorwaarden vereisen nadere toelichting die gegeven wordt in de paragrafen vermeld achter de 
desbetreffende voorwaarden.  

(a) de warmte voldoet aan een economisch aantoonbare warmtevraag; 
(b) de warmte wordt geleverd door een andere warmteproducent dan de WKK die het 

voorwerp is van de certificatenaanvraag (paragraaf2.4); 
(c) de WKK die het voorwerp is van de certificatenaanvraag produceert warmte die geheel of 

gedeeltelijk ter vervanging van deze beschikbare warmte dient; 
(d) de theoretisch technische levensduur (TTL) van de bestaande warmteproducent is nog niet 

bereikt (paragraaf 2.3); 
(e) de primaire energiebesparing ten opzichte van de bestaande warmteproducent is lager 

dan de primaire energiebesparing ten opzichte van een referentiesituatie (paragraaf 3.5); 
(f) de warmte die aan alle voorgaande voorwaarden voldoet, met uitzondering van de 

warmte die volgens metingen en na de indienstneming van de WKK die het voorwerp is 
van de certificatenaanvraag, verder voor de invulling van een economisch aantoonbare 
vraag wordt aangewend (paragraaf 5.1). 

In uitzonderlijke gevallen kan het Vlaams Energieagentschap (VEA) beslissen dat de hoeveelheid reeds 
beschikbare warmte verwaarloosbaar is. De primaire energiebesparing zal dan berekend worden ten opzichte 
van een referentie-installatie, overeenkomstig artikel 6.2.10, § 1 van het Energiebesluit. 

2.2. REFERENTIEPERIODE 

Bij de beoordeling van een certificatenaanvraag wordt bekeken op welke manier de warmtevraag van de WKK 
werd ingevuld in een bepaalde periode, namelijk de referentieperiode. De situatie in deze referentieperiode 
wordt als uitgangssituatie beschouwd voor de verdere beoordeling en berekeningen van beschikbare warmte. 
In artikel 6.2.10, § 5, derde lid wordt deze periode gedefinieerd: “Om de hoeveelheid al beschikbare warmte te 
bepalen, wordt uitgegaan van het verbruik van beschikbare warmte tijdens de referentieperiode die voorafgaat 
aan de eerste dag van de maand waarin de nieuwe warmte-krachtinstallatie in dienst wordt genomen. De 
referentieperiode is twee jaar voor warmte-krachtinstallaties met motoren en drie jaar voor warmte-
krachtinstallaties met turbines. Het Vlaams Energieagentschap kan de lengte van de referentieperiode 
vastleggen voor andere warmteproducenten of als niet alle vereiste meetgegevens beschikbaar zijn.” 

2.3. THEORETISCH TECHNISCHE LEVENSDUUR (TTL) 

Als een bestaande warmteproducent het einde van zijn technische levensduur heeft bereikt, wordt 
verondersteld dat deze installatie aan vervanging toe is. Een vervanging is vanaf dat moment geen vroegtijdige 
vervanging, maar een noodzakelijke vervanging. Aangezien de aangepaste berekeningsmethode van de WKB in 
aanwezigheid van BW bedoeld is om vroegtijdige vervanging tegen te gaan, is het niet logisch om de primaire 
energiebesparing te bepalen ten opzichte van de producent van BW wanneer de bestaande warmteproducent 
het einde van zijn technische levensduur bereikt heeft. Daarom wordt de theoretisch technische levensduur 
(TTL) gedefinieerd. Het is de technische levensduur die theoretisch haalbaar is voor de bestaande 
warmteproducent.  
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Eens de TTL van de bestaande warmteproducent bereikt is, wordt de geproduceerde warmte door deze 
producent in de referentieperiode niet langer als BW beschouwd. De berekening van de WKB herleidt zich tot 
de berekening van de WKB in afwezigheid van BW. Dit principe wordt geïllustreerd in figuur 1. 

 

figuur 1 - schematische voorstelling van het principe van theoretisch technische levensduur 

De TTL wordt voor WKK’s met motoren vastgelegd op 10 jaar en voor WKK’s met turbines op 15 jaar.  
Wanneer de oorspronkelijke warmteproducent geen WKK is, bepaalt het VEA de TTL van de warmteproducent 
op basis van de gebruikelijke technische levensduur van de betreffende technologie. 

De TTL is niet van toepassing voor de warmte-producerende installatie als geheel maar wordt per eenheid 
bekeken (zijnde een motor, turbine of andere warmteproducent). De ouderdom van een eenheid loopt vanaf 
de indienstneming van de eenheid in de installatie. Indien de bestaande warmteproducent een WKK is, loopt 
de ouderdom van de eenheden van deze WKK vanaf het moment van gelijktijdige productie van elektriciteit en 
warmte van elke eenheid in de betreffende WKK. Vervangingen zijn toegelaten, en hebben geen impact op de 
ouderdom van de eenheid (en dus op de datum waarop de eenheid zijn TTL bereikt), voor zover we ze kunnen 
beschouwen als dezelfde eenheid. Dit kader voor het bepalen van de ouderdom van een motor of turbine 
eveneens toegepast bij een ingrijpende wijziging. 

In de verdere toelichting wordt steeds verondersteld dat de TTL van de bestaande warmteproducent nog niet 
bereikt werd. 

2.4. PRODUCENTEN VAN BESCHIKBARE WARMTE 

Het is onmogelijk om een exhaustieve lijst op te stellen van mogelijke bronnen van BW, aangezien elke 
warmtebron in principe kan voldoen aan de voorwaarden voor BW, zoals vermeld in paragraaf 2.1. Twee veel 
voorkomende types van producenten van BW zijn conventionele ketels en WKK’s. In de volgende paragrafen 
zal op deze groepen van producenten dieper ingegaan worden.  

Wanneer de WKK die het voorwerp is van de certificatenaanvraag een ingrijpend gewijzigde WKK is, dan zal de 
warmtevraag in vele gevallen in het verleden ingevuld zijn door de WKK zelf, voor deze ingrijpend werd 
gewijzigd. In dat geval wordt de ingrijpend gewijzigde WKK niet beschouwd als een ‘andere’ 
warmteproducent, waardoor deze warmte niet als reeds beschikbare warmte wordt beschouwd. 

3. WARMTEKRACHTBESPARING 

3.1. ALGEMEEN PRINCIPE 

Zoals eerder beschreven, wordt de WKB berekend als de primaire energiebesparing die wordt gerealiseerd 
door gebruik te maken van een WKK in plaats van een referentie-installatie die dezelfde netto hoeveelheid 
elektriciteit en nuttige warmte zou opwekken als die WKK, overeenkomstig artikel 6.2.10, § 1 van het 
Energiebesluit. 

In deze referentie-installatie wordt verondersteld dat de nuttige warmte, de elektriciteit en/of de mechanische 
energie gescheiden worden opgewekt door gebruik te maken van referentietechnologieën. Het rendement 
waarmee de nuttige warmte, de elektriciteit en/of de mechanische energie wordt opgewekt in deze 
referentie-installatie, is vastgelegd in artikel 6.2.10, § 7 en § 8 van het Energiebesluit. Voor de bepaling van de 
gerealiseerde WKB wordt de WKK vergeleken met deze referentie-installatie (de standaard referentie-
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installatie of standaard referentiesituatie), nl. de gescheiden opwekking van elektriciteit en/of mechanische 
energie en nuttige warmte.  

De WKB van een WKK die elektriciteit en nuttige warmte produceert, wordt daarom als volgt berekend: 

WKKQE FFFWKB   (1) 
 

met hierin: 

FE de brandstof die in de standaard referentie-installatie (nl. bij gescheiden opwekking van 
elektriciteit) zou gebruikt worden om dezelfde netto hoeveelheid elektriciteit EWKK op te 
wekken als de WKK 

FQ de brandstof die in de standaard referentie-installatie (nl. bij gescheiden opwekking van 
warmte) zou gebruikt worden om dezelfde netto hoeveelheid nuttige warmte Qnetto op te 
wekken als de WKK 

FWKK het brandstofverbruik van de WKK 

De eerste twee termen kunnen niet rechtstreeks gemeten worden, maar worden wel bepaald op basis van de 
meting van de netto hoeveelheid geproduceerde elektriciteit EWKK en nuttige warmte Qnetto, en de 

rendementen voor gescheiden opwekking van elektriciteit E en warmte Q, overeenkomstig artikel 6.2.10 § 7 
en § 8 van het Energiebesluit. De algemene formule voor de berekening van de WKB wordt daarom herleid tot 
de volgende formule: 

WKK

Q

netto

E

WKK F
η

Q

η

E
WKB   

(2) 

 

3.2. BEREKENING BIJ VERVANGING VAN REEDS BESCHIKBARE WARMTE 

In figuur 2 wordt de concrete situatie voorgesteld waarbij een WKK wordt geplaatst voor de invulling van een 
economisch aantoonbare warmtevraag en ter vervanging van een reeds bestaande warmteproducent (i.e. een 
producent van beschikbare warmte). Voor de duidelijkheid wordt op de figuur abstractie gemaakt van de 
utiliteitsvoorzieningen en de retourstromen in de installatie. 

 

figuur 2 - schematische voorstelling van de plaatsing van een WKK die warmte levert aan een proces ter vervanging van een 
producent van beschikbare warmte. 

In de referentieperiode was deze warmtevraag gelijk aan QBW en werd deze volledig ingevuld door de 
producent van beschikbare warmte. Na indienstneming van de WKK is de warmtevraag gelijk aan Qnetto en 
wordt deze volledig ingevuld door de WKK. 

De warmtevraag is gelinkt aan een of meerdere processen en kan variëren in de tijd. In de voorbeelden hierna 
wordt verondersteld dat de warmtevraag na indienstneming van de WKK (Qnetto) de warmtevraag in de 
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referentieperiode omvat (QBW) en bovendien nog een deel nieuwe warmtevraag invult (Qnieuw). De 
warmtevraag na indienstneming van de WKK kan dan ook als volgt in een formule uitgedrukt worden: 

nieuwBWnetto QQQ   
(3) 

 
 

Aangezien de WKK warmte levert ter vervanging van reeds BW, is de berekeningsmethodiek beschreven in 
artikel 6.2.10, § 5 van het Energiebesluit van toepassing. Deze aangepaste berekeningsmethode stelt dat de 
warmte die de WKK levert ter vervanging van reeds beschikbare warmte (QBW) vergeleken moet worden met 
een andere referentie-installatie dan de standaard referentie-installatie, die gedefinieerd wordt in artikel 
6.2.10, § 7 van het Energiebesluit. Deze aangepaste referentie-installatie wordt gelijkgesteld aan de producent 
van beschikbare warmte in de referentieperiode. Het deel van de geproduceerde warmte dat de nieuwe 
warmtevraag invult, Qnieuw, wordt wel vergeleken met de standaard referentie-installatie, nl. de gescheiden 
opwekking van warmte. Het thermisch referentierendement, overeenkomstig artikel 6.2.10, § 7 van het 
Energiebesluit, is daarom enkel van toepassing voor dit deel van de geproduceerde warmte door de WKK. 

De WKB voor deze situatie wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule (4). In de algemene 
formule voor het bepalen van de WKB (formule 2) wordt de warmteterm Qnetto opgesplitst in de termen QBW en 
Qnieuw die elk ten opzichte van een andere referentiesituatie moeten vergeleken worden. 

WKK

BWQ

BW

Q

nieuw

E

WKK F
η

Q

η

Q

η

E
WKB 

,

 
(4) 

 

met hierin: 

Qnieuw de geproduceerde warmte door de WKK in een bepaalde maand die wordt gebruikt voor 
de invulling van een nieuwe warmtevraagQBW de geproduceerde warmte door de 
WKK in een bepaalde maand die wordt geleverd ter vervanging van reeds beschikbare 
warmte, bepaald aan de hand van de principes uitgelegd in paragraaf 3.3 

Q,BW het opwekkingsrendement voor de productie van beschikbare warmte in de 
referentieperiode, bepaald aan de hand van de principes uitgelegd in paragraaf 3.4 en 3.5 

De termen EWKK , E, Q en FWKK zijn identiek aan dezelfde termen in eerdere formules. 

Formule (4) kan, rekening houdend met formule (3), als volgt herschreven worden: 

 
WKK

BWQ

BW

Q

BWnetto

E

WKK F
η

Q

η

QQ

η

E
WKB 




,

 
(5) 

 

3.3. HOEVEELHEID BESCHIKBARE WARMTE 

Om de maandelijks gerealiseerde WKB te berekenen ter bepaling van het aantal toe te kennen warmte-
krachtcertificaten, is het noodzakelijk om gebruik te maken van gegevens op maandbasis. De energiestromen 
van de nieuwe WKK worden gemeten en gerapporteerd op maandbasis, en vormen dus geen probleem. Voor 
de BW in de referentieperiode is dit uiteraard niet het geval en wordt uitgegaan van een hoeveelheid BW 
QBW,RP die tijdens de referentieperiode werd geproduceerd. Om de hoeveelheid BW per maand QBW te 
bepalen, wordt er in eerste instantie verondersteld dat de warmtevraag relatief weinig fluctueert op 
maandbasis. De hoeveelheid BW per maand wordt daarom bepaald als het maandelijks rekenkundig 
gemiddelde van de BW over de volledige referentieperiode. 

In bepaalde gevallen kan het VEA afwijken van deze benadering wanneer blijkt dat de warmteproductie een 
duidelijk seizoensgebonden profiel vertoont en er voldoende gedetailleerde gegevens in de referentieperiode 
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beschikbaar zijn. De hoeveelheid BW voor een gegeven maand zal dan bepaald worden als het rekenkundig 
gemiddelde van de hoeveelheid BW in de overeenkomstige maanden in de referentieperiode, bijvoorbeeld het 
rekenkundig gemiddelde van de hoeveelheid BW voor alle maanden januari in de referentieperiode.  

In realiteit is het mogelijk dat de BW voor een bepaalde maand QBW in de referentieperiode hoger ligt dan de 
netto geproduceerde warmte door de nieuwe WKK Qnetto. Een nieuwe WKK kan vanzelfsprekend niet meer 
warmte kan leveren ter vervanging van reeds BW dan ze werkelijk produceert. Het gebruik van formule (5) zou 
in dergelijke gevallen leiden tot een te lage WKB. Bijgevolg mag de hoeveelheid BW die op maandbasis in 
rekening gebracht wordt QBW, maximaal gelijk zijn aan Qnetto. Wanneer de term QBW gelijk is aan of groter is dan 
Qnetto wordt deze gelijk gesteld aan Qnetto en herleidt de berekening van de WKB in formule (5) zich tot 
volgende formule: 

F
η

Q

η

E
WKB

Q,BW

netto

E

WKK   
(6) 

 

3.4. RENDEMENT VAN DE PRODUCENT VAN BESCHIKBARE WARMTE 

In aanwezigheid van BW wordt de WKB voor wat betreft de BW niet berekend ten opzichte van de standaard 
referentie-installatie zoals gedefinieerd in artikel 6.2.10, § 7 van het Energiebesluit, maar ten opzichte van de 

producent van BW. Hiertoe moet een opwekkingsrendement voor de productie van BW Q,BW bepaald worden.  

Algemeen wordt dit opwekkingsrendement bepaald als de verhouding van de hoeveelheid BW in de volledige 
referentieperiode QBW,RP ten opzichte van de hoeveelheid primaire energie die nodig was om deze hoeveelheid 
BW op te wekken FBW,RP.  

RPBW

RPBW

Q,BW
F

Q
η

,

,
  

(7) 

 

Hierna wordt, bij wijze van illustratie, beschreven hoe het opwekkingsrendement voor de productie van BW 
bepaald moet worden voor een conventionele ketel en voor een andere WKK.  

Opwekking van beschikbare warmte door conventionele ketel 
In onderstaande figuur wordt de specifieke situatie voorgesteld dat de reeds BW in de referentieperiode 
geleverd werd door een conventionele ketel. Voor de duidelijkheid worden de utiliteitsvoorzieningen en 
retourstromen niet weergegeven in de figuur. 

 

figuur 3 - schematische voorstelling van de plaatsing van een WKK die warmte levert aan een proces ter vervanging van een 
conventionele ketel 

Een conventionele ketel als producent van BWwordt gelijkgesteld aan de standaard referentiesituatie, met 
name de gescheiden opwekking van warmte. Het opwekkingsrendement voor de productie van BW (nl. 
warmteproductie door een conventionele ketel Qketel) wordt dan gelijkgesteld aan het thermisch 
referentierendement zoals bepaald in artikel 6.2.10, § 7 van het Energiebesluit. Indien de BW uitsluitend door 
conventionele ketels werd geleverd, zoals in het voorbeeld in figuur 3, is de berekening van de WKB analoog 
aan deze berekening in afwezigheid van BW. 
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WKK

Q

ketel

Q

nieuw

E

WKK
WKKketelQnieuwQE F

η

Q

η

Q

η

E
FFFFWKB  ,,

 (8) 
 

Een schematisch voorstelling van de verschillende warmtestromen en de referentierendementen die moeten 
worden toegepast worden in onderstaande figuur weergegeven. 

 

figuur 4 - warmtetermen en referentie-installaties wanneer een WKK de warmtevraag invult die voorheen door een conventionele 
ketel werd ingevuld 

Opwekking van BW door een andere warmtekrachtinstallatie 
Een tweede vaak voorkomende situatie is de situatie waarbij een andere WKK de producent van BW is. Om het 
vermeden primair energieverbruik ten opzichte van een andere WKK te berekenen, dient voor de andere WKK 
een opwekkingsrendement voor de warmteproductie bepaald te worden. Het gebruik van het thermisch 
nettorendement van de installatie is hier niet aangewezen. Hierdoor zou immers het totale brandstofverbruik 
van de WKK worden toegewezen aan de warmteproductie, en wordt bijgevolg verondersteld dat voor de 
elektriciteitsproductie geen brandstof nodig was. Daarom dient de brandstof gedeeltelijk toegewezen te 
worden aan de elektriciteitsproductie en gedeeltelijk aan de warmteproductie. 

 

figuur 5 - toewijzing van de brandstof van een WKK aan elektriciteits- en warmteproductie 

Het toewijzen van de brandstof van een WKK aan een gedeelte netto elektriciteits- en een gedeelte nuttige 
warmteproductie (respectievelijk Enetto en Qnuttig) komt in feite neer op het virtueel opdelen van het WKK-
proces in twee aparte deelprocessen. Deze opdeling is steeds kunstmatig, en de bekomen rendementen zullen 
geen fysieke realiteit weergeven. De eenvoudigste methode is om de brandstof aan de elektriciteit en warmte 
toe te wijzen pro rata de geproduceerde energie. Op deze manier wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat 
geproduceerde elektriciteit exergetisch gezien een hogere waarde heeft dan de geproduceerde warmte.  

Daarom wordt een toewijzing pro-rata het vermeden brandstofverbruik bij de gescheiden opwekking van 
dezelfde energiestromen toegepast. Hierbij wordt de verschillende waarde van elektriciteit en warmte in 
beschouwing genomen. De wegingsfactor die de energiestromen krijgen, is evenredig met het 
brandstofverbruik dat vermeden wordt ten opzichte van de gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte 
door gebruik te maken van de WKK. Om dit vermeden verbruik te bepalen worden de referentierendementen 
zoals vastgelegd in artikel 6.2.10, § 7 en artikel 6.2.10, § 8 van het Energiebesluit gebruikt. De toewijzing van 
het totale brandstofverbruik FWKK aan de elektriciteits- en warmteproductie gebeurt dus als volgt: 
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nuttig
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η

Q

η

E
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η

Q

η

E

η

E

FF

 

(9) 

 

Voor een WKK die in een referentieperiode een hoeveelheid BW en een hoeveelheid elektriciteit levert kan de 
brandstof FBW,RP gebruikt voor de opwekking van BW in de referentieperiode op basis hiervan als volgt 
berekend worden: 
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met hierin: 

FWKK,RP de hoeveelheid door de WKK gebruikte brandstof in de referentieperiode, bepaald door 
meting in de referentieperiode 

QBW,RP de netto hoeveelheid door de WKK geproduceerde warmte in de referentieperiode, 
bepaald door meting in de referentieperiode 

EWKK,RP de hoeveelheid door de WKK geproduceerde elektriciteit uit warmte-krachtkoppeling in 
de referentieperiode, bepaald door meting in de referentieperiode 

Q,RP het referentierendement voor de productie van warmte in de referentieperiode 

E,RP het referentierendement voor de productie van elektriciteit in de referentieperiode 

Het opwekkingsrendement Q,BW voor de productie van beschikbare warmte door de WKK in de 
referentieperiode wordt dan bepaald door het invullen van de hoeveelheid BW (QBW,RP) en het berekende 
brandstofverbruik nodig voor de productie van de BW (FBW,RP, bepaald in formule (10)) in formule (7). 

3.5. PRIMAIRE ENERGIEBESPARING TEN OPZICHTE VAN DE PRODUCENT VAN BESCHIKBARE WARMTE 

In de formules afgeleid in de vorige paragraaf, werd nog geen rekening gehouden met voorwaarde (e) vermeld 
in paragraaf 2.1. Deze voorwaarde stelt dat de primaire energiebesparing ten opzichte van de bestaande 
warmteproducent lager moet zijn dan de primaire energiebesparing ten opzichte van de standaard 
referentiesituatie om te kunnen spreken van BW. Dit betekent dat de BW in de bestaande warmteproducent 
wordt opgewekt met een beter (of hoger) rendement dan het rendement van de opwekking van warmte in de 

standaard referentiesituatie. Afhankelijk van de verhouding tussen Q,BW en het thermisch 

referentierendement Q, is voor de warmtestroom QBW een andere referentie-situatie van toepassing.  

Q,BW ≤ Q Het gebruik van Q,BW als referentie-installatie zou niet resulteren in een lagere primaire 

energiebesparing dan het gebruik van Q, wat niet toegelaten is volgens deze 

voorwaarde. Bijgevolg wordt het rendement voor de gescheiden opwekking Q gebruikt, 
overeenkomstig artikel 6.2.10, § 7 van het Energiebesluit. De WKB-berekening wordt in 
dat geval herleid tot: 
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Q,BW > Q Als referentie-installatie wordt de producent van beschikbare warmte genomen, met het 

rendement Q,BW. De algemene formule voor de berekening van de WKB bij reeds 
beschikbare warmte (formule 5), zoals besproken in paragraaf 3.2, blijft van toepassing 

De verschillende warmtestromen en de van toepassing zijnde referentie-installaties worden schematisch 
weergegeven op figuur 6. 

 

figuur 6 - warmtetermen en referentie-installaties wanneer een warmte-krachtinstallatie de warmtevraag invult die voorheen door een 
producent van beschikbare warmte werd ingevuld 

4. OVERGANGSBEPALING 

4.1. THEORETISCH TECHNISCHE LEVENSDUUR 

Bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, wordt artikel 6.2.10, § 5, eerste lid van het Energiebesluit 
onmiddellijk toegepast op alle dossiers, ongeacht of bij de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit al dan 
niet een definitieve beslissing omtrent de installatie werd genomen. Dit houdt in dat voor alle 
certificaatgerechtigde installaties waarvoor de aangepaste berekeningsmethode voor BW van toepassing is, 
deze berekeningsmethode slechts zal worden toegepast zolang de TTL van de oorspronkelijke 
warmteproducent nog niet is bereikt. 

4.2. REFERENTIEPERIODE 

Artikel 6.2.10, § 5, derde lid van het Energiebesluit, zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 
12 mei 2017,  zal toegepast worden voor alle dossiers waarvoor bij inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit 
nog geen definitieve certificatenaanvraag werd ingediend. 

Voor installaties waarvoor reeds een definitieve beslissing genomen werd of reeds een definitieve aanvraag 
werd ingediend op het moment van inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit, zal de referentieperiode dus 
bepaald worden als 365 dagen voor de certificatenaanvraag (i.e. de eerste aanvraag die voor de betreffende 
installatie ingediend werd, zijnde een principeaanvraag of een definitieve aanvraag), conform de op de datum 
van de aanvraag geldende regelgeving.  

5. SPECIFIEKE VOORBEELDEN 

In volgende paragrafen worden verschillende specifieke situaties uitgelicht en wordt toegelicht wat in deze 
situaties de impact is op de berekening van de gerealiseerde WKB. In feite worden de eerder beschreven 
algemene principes omtrent BW verder uitgewerkt voor een aantal specifieke situaties.  
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5.1. PRODUCENT VAN BESCHIKBARE WARMTE BLIJFT EEN ECONOMISCHE AANTOONBARE 
WARMTEVRAAG INVULLEN 

In voorgaande paragrafen wordt er steeds verondersteld dat de producent van BW uit dienst genomen wordt 
na indienstneming van de nieuwe WKK. Veronderstel de situatie waarin de producent van BW na 
indienstneming van de nieuwe WKK nog steeds wordt aangewend voor de invulling van een economisch 
aantoonbare warmtevraag, zoals weergegeven in figuur 7. Voor de duidelijkheid worden de 
utiliteitsvoorzieningen en retourstromen niet weergegeven in de figuur. 

 

figuur 3 - schematische voorstelling van de plaatsing van een nieuwe WKK (WKK2) die warmte levert aan een proces ter 
vervanging van reeds beschikbare warmte – geleverd door WKK1 en een conventionele ketel – en waarbij de oude WKK 
(WKK1) blijft instaan voor de invulling van een economisch aantoonbare warmtevraag 

In de referentieperiode wordt een WKK (WKK1) ingezet voor de warmtelevering aan proces A, en een ketel 
voor de warmtelevering aan proces B. In de nieuwe situatie wordt WKK2 in dienst genomen ter vervanging van 
de ketel en zullen beide WKK’s aan beide processen warmte leveren. Zoals reeds aangegeven onder 
voorwaarde (f) in paragraaf 2.1 moet het gedeelte van de warmte die WKK1 na indienstneming van WKK2 blijft 
leveren voor de invulling van een economisch aantoonbare warmtevraag niet beschouwd worden als BW. 
Voor dit gedeelte van de warmte wordt de WKB berekend ten opzichte van de standaard referentie-installatie, 
en niet ten opzichte van het rendement van de producent van BW. Om dit principe in formules om te zetten 
worden de volgende termen gedefinieerd: 

QWKK1,A,ref de hoeveelheid warmte geleverd door WKK1 aan proces A, gebaseerd op de gegevens uit 
de referentieperiode, verder omgerekend naar een hoeveelheid warmte per maand (cf. 
paragraaf 3.3) 

QWKK1 de hoeveelheid nuttige warmte geproduceerd door WKK1 in een bepaalde maand na de 
indienstneming van WKK2 

QBW de hoeveelheid BW die vergeleken wordt met het opwekkingsrendement voor de 
productie van beschikbare warmte in plaats van met de standaard referentie-installatie, 
overeenkomstig artikel 6.2.10, § 7 van het Energiebesluit 

De warmte die WKK1 maandelijks minder produceert dan in de referentieperiode, wordt beschouwd als BW 
bij de WKB-berekening van WKK2. De hoeveelheid BW die in rekening wordt gebracht bij de berekening van de 
WKB van WKK2 wordt dus bepaald aan de hand van de volgende formule: 

WKK1refWKK1,ABW QQQ  ,
 

(12) 

 

Dat leidt tot volgende algemene formule: 
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Wanneer in een bepaalde maand de geproduceerde warmte door WKK1 QWKK1 groter is dan hoeveelheid in de 
referentieperiode QWKK1,A,ref, wordt in die betreffende maand geen BW in rekening gebracht (QBW = 0).  

Meer algemeen geldt dat wanneer al in de certificatenaanvraag kan aangetoond worden dat de 
warmteproductie van de reeds bestaande warmteproducent (WKK1) na indienstneming van de nieuwe WKK 
(WKK2) nog steeds volledig en onverminderd instaat voor de invulling van een economische aantoonbare 
warmtevraag, het VEA kan beslissen om de aangepaste berekeningsmethode voor de WKB, overeenkomstig 
artikel 6.2.10, § 5 in eerste instantie niet toe te passen. In deze gevallen is dan de algemene formule voor het 
bepalen van de WKB (formule 2) van toepassing  

Het VEA kan op elk moment controleren of de geproduceerde warmte nog steeds volledig en onverminderd 
voor de invulling van een economisch aantoonbare vraag wordt aangewend. Na indienstneming van WKK2 zijn 
meetgegevens beschikbaar om deze stelling in praktijk te staven. Wanneer uit deze controle blijkt dat de 
stelling weerlegd wordt, kan het VEA alsnog beslissen om de gerealiseerde warmtekrachtbesparing te 
berekenen overeenkomstig artikel 6.2.10, § 5 van het Energiebesluit vanaf de indienstneming van de WKK die 
het voorwerp is van de certificatenaanvraag. 

5.2. VERSCHILLENDE WARMTEMEDIA 

Warmte kan in verschillende vormen (of media) aangewend worden voor één warmtetoepassing, zoals warm 
water, stoom en warme lucht. De principes met betrekking tot BW, zoals beschreven in voorgaande 
paragrafen, blijven in essentie gelijk. Omwille van de aanwezigheid van verschillende warmtemedia moet wel 
rekening gehouden worden met enkele bijkomende factoren die in deze paragraaf verder toegelicht worden.  

5.2.1 Algemeen principe in afwezigheid van beschikbare warmte 

In het geval dat een WKK warmte levert aan een warmtetoepassing in de vorm van verschillende media, moet 
de algemene formule voor de geleverde WKB, zoals toegelicht in paragraaf 3, aangepast worden. Deze 
aanpassing is noodzakelijk omdat de verschillende media waarin warmte wordt geleverd aan de 
warmtetoepassing moeten vergeleken worden ten opzichte van andere referentierendementen, zoals 
vastgelegd in artikel 6.2.10, § 7 van het Energiebesluit. De referentie-installatie voor de gescheiden opwekking 
is immers verschillend voor de verschillende media. De term die het brandstofverbruik voor de 
warmteproductie in een referentie-installatie (FQ in formule (1) in paragraaf 3.1) voorstelt in de berekening 
van de WKB, wordt gesplitst voor de verschillende warmtemedia. De aangepaste formule voor de 
gerealiseerde WKB wordt hieronder weergegeven voor het geval dat de WKK warmte zal leveren in de vorm 
van warm water en warme lucht: 

WKKLQWQE FFFFWKB  ,,
 

(4) 

 

met hierin: 

FE de hoeveelheid brandstof die in de standaard referentie-installatie zou gebruikt worden 
om dezelfde netto hoeveelheid elektriciteit op te wekken als de WKK 

FQ,W de hoeveelheid brandstof die in de standaard referentie-installatie zou gebruikt worden 
om dezelfde netto hoeveelheid nuttige warmte in de vorm van warm water op te wekken 
als de WKK 
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FQ,L de hoeveelheid brandstof die in de standaard referentie-installatie (nl. bij gescheiden 
opwekking van warmte in de vorm van warme lucht) zou gebruikt worden om dezelfde 
netto hoeveelheid nuttige warmte in de vorm van warme lucht op te wekken als de WKK 

FWKK het brandstofverbruik van de WKK 

5.2.2 Hoeveelheid beschikbare warmte 

In figuur 4 wordt een concrete situatie voorgesteld waarbij zowel warm water als warme lucht instaan voor de 
invulling van de warmtevraag en waarbij deze warmtevraag in het verleden werd ingevuld door een andere 
WKK, nl. WKKO. Voor de duidelijkheid worden de utiliteitsvoorzieningen en retourstromen niet weergegeven in 
de figuur.  

 

figuur 4 - schematische voorstelling van de plaatsing van een WKK die warmte (warm water en warme lucht) levert aan een 
proces ter vervanging van een WKK (WKKO) 

Wanneer een WKK warmte zal leveren ter vervanging van reeds BW in de vorm van verschillende media, kan 
de aangepaste berekeningsmethode voor BW niet zomaar toegepast worden per warmtemedium afzonderlijk. 
Er wordt immers aangenomen dat verschillende warmtemedia onderling volledig inwisselbaar zijn wanneer ze 
de warmtevraag van één warmtetoepassing invullen. Een vermindering van de warmtelevering van één 
medium (bijvoorbeeld warme lucht) aan de warmtetoepassing kan daardoor gecompenseerd worden door 
verhoging van de warmtelevering van een ander medium (bijvoorbeeld warm water). Dit zorgt ervoor dat in 
dit geval de bepaling van de hoeveelheid BW (en de aanpassingen op de WKB-formule) niet afzonderlijk 
beschouwd zal worden voor de verschillende warmtemedia.  

De aanname dat verschillende warmtemedia voor één warmtetoepassing onderling inwisselbaar zijn, heeft tot 
gevolg dat één ‘gezamenlijke’ hoeveelheid beschikbare warmte QBW bepaald wordt. Deze hoeveelheid BW QBW 
is een mix van de verschillende vormen van warmte die in de referentieperiode instonden voor de invulling 
van de warmtevraag.  

In het voorbeeld in figuur 4 is de hoeveelheid beschikbare warmte in de volledige referentieperiode QBW,RP 
gelijk aan de som van het geproduceerde warm water QW,BW,RP en de geproduceerde warme lucht QL,BW,RP in de 
referentieperiode: 

RPBWLRPBWWRPBW QQQ ,,,,,   
(5) 

 

met hierin: 

QW,BW,RP de hoeveelheid warmte in de vorm van warm water die tijdens de referentieperiode werd 
geleverd door de producent van BW aan een warmtetoepassing 

QL,BW,RP de hoeveelheid warmte in de vorm van warme lucht die tijdens de referentieperiode werd 
geleverd door de producent van BW aan een warmtetoepassing  
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Aan de hand van de term QBW,RP (zoals bepaald in formule (15)) en de principes toegelicht in paragraaf 3.3, kan 
vervolgens een hoeveelheid BW per maand (QBW) bepaald worden. 

5.2.3 Berekening WKB 

De formule voor de gerealiseerde WKB met verschillende warmtemedia en in aanwezigheid van beschikbare 
warmte wordt hierna weergegeven: 

WKKBWQnieuwLQnieuwWQE FFFFFWKB  ,,,,,
 (6) 

 
met hierin: 

FQ,W,nieuw de hoeveelheid brandstof die in de standaard referentie-installatie (nl. bij gescheiden 
opwekking van warmte in de vorm van warm water) zou gebruikt worden om dezelfde 
netto hoeveelheid nuttige warmte QW,nieuw (in de vorm van warm water) op te wekken als 
de WKK 

FQ,L,nieuw de hoeveelheid brandstof die in de standaard referentie-installatie (nl. bij gescheiden 
opwekking van warmte in de vorm van warme lucht) zou gebruikt worden om dezelfde 
netto hoeveelheid nuttige warmte QL,nieuw (in de vorm van warme lucht) op te wekken als 
de WKK 

De overige termen FE, FQ,BW en FWKK kunnen identiek verklaard worden als dezelfde termen in eerdere 
formules.  

De totale netto warmteproductie per maand van de nieuwe WKK is gelijk aan de som van de maandelijks netto 
geproduceerde warmte in de vorm van warm water Qnetto,W en de maandelijks netto geproduceerde warmte in 
de vorm van warme lucht Qnetto,L. Uitgaande van de warmteproductie in de referentieperiode en eventuele 
invulling van een nieuwe warmtevraag na de indienstneming van de nieuwe WKK kan deze totale netto 
geproduceerde warmte per maand als volgt genoteerd worden: 

BWnieuwLnieuwWLnettoWnetto QQQQQ  ,,,,
 (7) 

 
Het brandstofverbruik in de referentie-installaties, vastgelegd in artikel 6.2.10, § 7, van het Energiebesluit, kan 
als hierdoor volgt genoteerd worden: 

mixBWnieuwLQnieuwWQLQWQ FFFFF ,,,,,,,   (8) 
 

met hierin 

FBW,mix de hoeveelheid brandstof die in de standaard referentie-installatie (nl. bij gescheiden 
opwekking van warmte in een combinatie van warm water en warme lucht) zou gebruikt 
worden om dezelfde netto hoeveelheid nuttige warmte QBW op te wekken, rekening 
houdend met de mix aan warmtemedia in de referentieperiode 

De overige termen kunnen identiek verklaard worden als dezelfde termen in eerdere formules. 

Het invullen van formule (18) in formule (16) van de WKB levert volgend resultaat op: 

WKKBWQmixBWLQWQE FFFFFFWKB  ,,,,
 (9) 

 
Deze formule (19) kan ook anders geschreven worden in termen die bepaald kunnen worden op basis van 
metingen. 
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 (10) 

 

met hierin: 
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BW,mix het rendement van de standaard referentie-installatie waarmee de warmte zou worden 
opgewekt met gescheiden opwekking van warmte, rekening houdend met de mix aan 
warmtemedia in de referentieperiode, bepaald aan de hand van de volgende formule: 

Q,L

RPBWL

Q,W

RPBWW

RPBW

mixBW

η

Q

η

Q

Q
η

,,,,

,

,



  (11) 
 

5.3. MEERDERE PRODUCENTEN VAN BESCHIKBARE WARMTE 

In sommige gevallen wordt de reeds BW in de referentieperiode geproduceerd door verschillende installaties. 
De hoeveelheid BW wordt dan verminderd met alle BW die werd geproduceerd door conventionele ketels in 
de referentieperiode. Dit deel van de BW moet immers vergeleken worden ten opzichte van de standaard 
referentie-installatie voor gescheiden opwekking van warmte, vastgelegd in artikel 6.2.10, § 7 van het 
Energiebesluit en zoals eerder toegelicht in paragraaf 3.3.  

Vervolgens moeten alle installaties die bijdragen aan de productie van de beschikbare warmte in de 
aangepaste referentiesituatie gezamenlijk beschouwd worden. Er wordt uitgegaan van één virtuele producent 
van BW. Voor deze virtuele producent wordt de hoeveelheid beschikbare warmte QBW en het 

opwekkingsrendement voor beschikbare warmte Q,BW bepaald volgens de principes die eerder werden 
beschreven. 

Elke component van de installaties die deel uitmaken van deze virtuele producent van BW kan op andere 
momenten zijn TTL bereiken. Anders gezegd is het mogelijk dat elk van deze componenten op een ander 
moment aan vervanging toe is. De TTL wordt daarom afzonderlijk beschouwd voor elke producent die 
beschikbare warmte levert.  

In de figuur 5 wordt aan de hand van een voorbeeld voorgesteld hoe hier principieel mee omgegaan wordt. 
Veronderstel de plaatsing van een nieuwe WKK die warmte levert ter vervanging van reeds BW. In de 
referentieperiode werd de reeds beschikbare warmte geleverd door 3 producenten, nl. P1, P2 en P3. Geen van 
deze producenten is een conventionele ketel. De TTL van elk van deze producenten eindigt op verschillende 
momenten in de steunperiode van de nieuwe WKK.   

 

figuur 5 - tijdlijn met de toepassing van de definitie van beschikbare warmte voor een WKK die drie producenten van 
beschikbare warmte (P1, P2 en P3) vervangt en waarbij de TTL van elk van deze producenten op een ander moment bereikt 
wordt 

De berekening van de gerealiseerde WKB zal voor elk van de periodes A, B, C en D verschillend zijn. In periode 
A moet QBW,A bepaald worden als de hoeveelheid beschikbare warmte geleverd door P1, P2 en P3 in de 
referentieperiode. Naast de hoeveelheid beschikbare warmte, moet ook het rendement voor de opwekking 
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van de BW in deze periode A Q,BW,A bepaald worden op basis van de gegevens van de producenten P1, P2 en 
P3 in de referentieperiode. Aan de start van periode B is de TTL van producent P1 bereikt. De hoeveelheid BW 
in deze periode B is gelijk aan de hoeveelheid BW geleverd door P2 en P3 in de referentieperiode QBW,B. Het 

rendement voor de opwekking van BW in deze periode B  Q,BW,B wordt bepaald op basis van de gegevens van 
de producenten P2 en P3 in de referentieperiode. Op een analoge wijze wordt de hoeveelheid beschikbare 

warmte QBW,C en het opwekkingsrendement Q,BW,C voor periode C bepaald op basis van de gegevens van 
producent P3 in de referentieperiode.  

In periode D is de TTL van zowel P1, P2 als P3 bereikt, waardoor de WKK geen warmte meer levert ter 
vervanging van reeds BW. De WKB wordt bepaald overeenkomstig artikel 6.2.10, § 1 van het Energiebesluit.  

5.4. RESTWARMTE 

In sommige gevallen is de warmte die reeds beschikbare was in de referentieperiode restwarmte. Ook 
hiervoor moet een opwekkingsrendement voor BW bepaald worden. De brandstof noodzakelijk voor de 
opwekking van restwarmte, gelijk aan de term FBW,RP wanneer de BW enkel restwarmte is, is gelijk aan nul. Het 
opwekkingsrendement voor restwarmte als BW is bijgevolg ‘oneindig’. Formule (5) herleid zich in dat geval tot 
de volgende formule voor het voorbeeld voorgesteld in figuur 2.  
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