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Disclaimer:  
De regelgeving rond garanties van oorsprong voor de productie van warmte en koude is nieuw. Het VEA 
beschouwt deze fase waarin de regelgeving voor het eerst geïmplementeerd wordt als een pilootfase. De 
berekeningsprincipes, zoals toegelicht in dit document, kunnen in de toekomst nog aangepast worden (binnen 
de grenzen van de regelgeving opgenomen in het Energiedecreet en het Energiebesluit) naargelang de eerste 
ervaringen en vragen die wij ontvangen.  
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1 PRINCIPESCHEMA BEREKENING 

Figuur 1 bevat een vereenvoudigde voorstelling van een productie-installatie: 
  
- de energiebronnen die de productie-installatie gebruikt kunnen volledig hernieuwbaar zijn, deels 

hernieuwbaar/deels fossiel of volledig fossiel en bepalen zo de groenfactor van de productie-installatie;  
- de hulpdiensten kunnen enkel betrekking hebben op het hernieuwbare aspect van de productie-installatie, 

of betrekking hebben op zowel het hernieuwbare als het niet-hernieuwbare aspect van de productie-
installatie, of enkel betrekking hebben op een fossiel deel van de productie-installatie;  

- de geproduceerde warmte kan volledig aan een warmtenet geleverd worden, maar het is ook mogelijk dat 
er een deel van de warmte ter plaatse wordt verbruikt.  

 
 

Figuur1: Vereenvoudigd schema productie-installatie 

 

 

 

 
Er wordt één garantie van oorsprong (GvO) voor groene warmte toegekend per schijf van 1.000 kWh (1 MWh) 
netto groene warmte aan een warmtenet geleverd, Qnetto,GW.  
 
De algemene formule voor de netto groene warmte is als volgt, en wordt verder verklaard: 
 

Qnetto,GW = GGW . Qbruto,GW – Qhd,GW + QGvO 

 
De netto groene warmte is de bruto groene warmte, verminderd met het groene deel van de hulpdiensten, en 
vermeerderd met het verbruik van niet-hernieuwbare oorsprong dat gecompenseerd wordt door het 
voorleggen van de passende garanties van oorsprong.  
 
De berekening van de netto groene warmte wordt uitgevoerd op maandelijkse basis. De onderliggende 
parameters hebben dus ook een maandelijkse resolutie.  
 
Bij de berekening van de netto groene warmte Qnetto,GW, waarvoor garanties van oorsprong worden toegekend, 
worden alle energiestromen in kWh (onderste verbrandingswaarde nat) gemeten. 
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Figuur 2: Gedetailleerd berekeningsschema 

 
 

 
In de algemene formule is: 
 
GGW de groenfactor voor de groene warmteproductie-installatie, bepaald aan de hand van de volgende 

formule: 

𝐺𝐺𝑊 =
𝐹ℎ𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤𝑏𝑎𝑎𝑟

𝐹
 

 
met hierin: 
Fhernieuwbaar = GHE ∙ FHE  

met hierin: 
GHE de groenfactor voor een bepaalde energiebron met een hernieuwbaar aspect, 

uitgedrukt als fractie; 
FHE de door de groene warmteproductie-installatie verbruikte energiebronnen met een 

hernieuwbaar aspect, uitgedrukt in kWh en bepaald op basis van de onderste 
verbrandingswaarde, zoals geleverd (nat), uitgedrukt in kWh/kg en bepaald door 
een hiertoe geaccrediteerd labo volgens de norm CMA/2/II/A.5 voor afval en NBN 
EN 14918 voor producten; 

 
F = Fhernieuwbaar + Fniet-hernieuwbaar 

met hierin: 
Fniet-hernieuwbaar = Ffossiel + (1 - GHE) . FHE 
Ffossiel de door de groene warmteproductie-installatie verbruikte fossiele energiebronnen, 

uitgedrukt in kWh en bepaald op basis van de onderste verbrandingswaarde, 
uitgedrukt in kWh/kg; 

GHE en FHE  zoals hierboven verklaard; 
 

Meer informatie over de brandstofinput is opgenomen in titel 1.1. 
 

Qbruto,GW de bruto hoeveelheid door de groene warmteproductie-installatie geproduceerde warmte die aan 
een warmtenet wordt geleverd, uitgedrukt in kWh, waarbij  deze waarde dient gemeten te worden 
ter hoogte waar deze thermische energie wordt ingebracht in het warmtenet; 
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Qhd,GW  de equivalente hoeveelheid warmte die overeenkomt met het verbruik van de 

utiliteitsvoorzieningen die horen bij de groene warmteproductie-installatie, uitgedrukt in kWh en 
bepaald als:  
Qhd,GW = GGW . Qhd + Qhd,HE 
 
met hierin: 
Qhd de hoeveelheid warmte die equivalent is aan de door de groene warmteproductie-

installatie verbruikte utiliteitsvoorzieningen die betrekking hebben op zowel het 
hernieuwbare als het niet-hernieuwbare aspect van de productie-installatie, uitgedrukt in 
kWh; 

Qhd,HE de hoeveelheid warmte die equivalent is aan de door de groene warmteproductie-
installatie verbruikte utiliteitsvoorzieningen die enkel betrekking hebben op het 
hernieuwbare aspect van de productie-installatie, uitgedrukt in kWh; 

GGW  zoals hierboven verklaard; 
 
Meer informatie over de hulpdiensten is opgenomen in titel 1.2. 

 
QGvO de equivalente hoeveelheid warmte die overeenkomt met het verbruik van niet-hernieuwbare 

energiebronnen waarvoor passende garanties van oorsprong werden ingeleverd, uitgedrukt in 
kWh.  
 

De randvoorwaarden voor conversie (m.a.w. het compenseren van verbruik van niet-hernieuwbare oorsprong 
voor brandstofinput of hulpdiensten met passende garanties van oorsprong) worden nog uitgewerkt. In 
afwachting wordt deze term, ter vereenvoudiging, gelijk gesteld aan nul.  
 

1.1 BRANDSTOFINPUT 

Bepaalde inputstromen hebben een uitsluitend fossiel karakter, zoals bijvoorbeeld aardgas of stookolie, de som 
van deze verbruiken wordt aangeduid met Ffossiel 
 
Voor inputstromen die voor een deel afkomstig zijn uit hernieuwbare energiebronnen wordt per inputstroom 
een groenfactor (GHE) vastgesteld. Voor afval legt OVAM deze fractie vast, voor restafval is deze vastgesteld op 
0,4778. Als de energie wordt opgewekt uit andere afvalstromen, bepaalt OVAM het percentage organisch-
biologische stof dat bepaalt welk aandeel van de geproduceerde energie in aanmerking komt om te worden 
beschouwd als energie die uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig is. Voor inputstromen die volledig 
afkomstig zijn uit hernieuwbare energiebronnen valt deze groenfactor weg aangezien deze dan 1 bedraagt. 
 
Als er verschillende brandstoffen gebruikt worden, worden deze afzonderlijk gemeten en wordt de energie-
inhoud in kWh van de verschillende fracties gewogen met de van toepassing zijnde groenfactor om zo te komen 
tot Fhernieuwbaar 
 

1.2 HULPDIENSTEN 

Met hulpdiensten worden de utiliteitsvoorzieningen bedoeld die horen bij de productie-installatie. 
Utiliteitsvoorzieningen die dienen voor het geschikt maken van de energiebron, ook de 
voorbehandelingsenergie genoemd, moet niet in rekening gebracht worden voor de berekening van de netto 
groene warmte voor garanties van oorsprong. 
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Voor zover de energie voor hulpdiensten kleiner is dan 10% van de geproduceerde groene warmte, wordt bij 
benadering verondersteld dat het verbruik voor utiliteitsvoorzieningen in een referentie-installatie (gasketel, 
respectievelijk weerstandsverwarming) omgezet wordt van gasverbruik naar warmte en van 
elektriciteitsverbruik naar warmte a rato van 100%. 
 
Indien van de geproduceerde warmte Qtot niet alleen warmte geleverd wordt aan een warmtenet (Qbruto,GW), 
maar er ook warmte ter plaatse verbruikt wordt (Qtpv), wordt eventueel voor Qhd,GW enkel het aandeel in rekening 
gebracht dat overeenkomt met het aandeel warmte geleverd aan een warmtenet, namelijk Qbruto,GW / Qtot met 
Qtot = Qtpv + Qbruto, GW 
 
Gezien dit bijkomende metingen en keuringen vereist, en het meestal om een klein aandeel utiliteitsverbruik en 
aandeel verbruik ter plaatse gaat, wordt deze bijkomende opsplitsing standaard verwaarloosd, maar kan deze 
worden toegepast indien de producent hierom verzoekt. 
 

1.3 DE ALGEMENE FORMULE TOEGEPAST VOOR SPECIFIEKE 

TECHNOLOGIEËN  

1.3.1 Warmtepomp en geothermie 

 
Voor warmtepompen en geothermie moet geen rekening gehouden worden met brandstoffen: 
 
Qnetto,GW = Qbruto,GW – Qhd,GW + QGvO 

Qnetto,GW = Qbruto,GW . (1-1/SPF) + QGvO  want Qhd,GW= Qbruto,GW / SPF 
 

voor warmtepompen:  Qhd,GW = elektriciteitsverbruik warmtepomp 
voor geothermie :  Qhd,GW = elektriciteitsverbruik van pompen (minimaal) 

 
De seizoensprestatiefactor (SPF) moet voldoen aan de voorwaarden in de richtsnoer 2013/114/EU.  
 

1.3.2 Zonneboiler 

 
Voor zonneboilers moet geen rekening gehouden worden met brandstoffen en geldt voor kleinschalige 
installaties bij benadering Qhd,GW = 0: 
 
Qnetto,GW = Qbruto,GW 

 

1.4 REKENVOORBEELDEN 

1.4.1 Voorbeeld 1: productie warmte uit verbranding huishoudelijk afval 

Veronderstel een WKK-installatie die in productiemaand januari 2020 energie produceert op basis van 
huishoudelijk restafval. Uit 100 MWh aan restafval wordt 23 MWh warmte en 20 MWh elektriciteit opgewekt. 
Er wordt 1 MWh elektriciteit verbruikt voor WKK hulpdiensten.  
  
De installatie komt in aanmerking voor 23 . 47,78% – 1 . 47,78% =  10 GvO’s groene warmte (en er wordt een 
residu van 0,512 MWh overgedragen naar de volgende maand).  
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1.4.2 Voorbeeld 2: productie warmte met warmtepomp 

 
Een warmtepomp levert in productiemaand januari 2020 100MWh warmte aan het warmtenet. De warmtepomp 
heeft een SPF gelijk aan 4.  
 
De installatie komt voor de productiemaand januari 2020 in aanmerking voor 75 GvO’s groene warmte.  
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2 HANDHAVING EN SANCTIES 

Indien er achterliggende metingen nodig zijn om de hierboven beschreven parameters te bepalen, kan het VEA 
of de VREG steeds deze achterliggende meetgegevens opvragen en controleren. Deze meetgegevens dienen dus 
bijgehouden te worden vanaf de eerste productie waarvoor garanties van oorsprong worden aangevraagd. 
Indien deze gegevens ontbreken of onnauwkeurig zijn, zal VEA steeds uitgaan van een conservatieve inschatting 
die het kleinste aantal garanties van oorsprong oplevert. Indien op basis van dergelijke controles het aantal 
berekende garanties van oorsprong niet correct blijkt, zal het VEA of de VREG het aantal toe te kennen garanties 
van oorsprong corrigeren, indien nodig met terugwerkende kracht. 
 
Daarnaast zijn de sancties die gelden voor energiefraude, opgenomen in artikel 13.4.11 van het Energiedecreet, 
van toepassing. 

3 VRAGEN ?  

Vragen over garanties van oorsprong voor groene warmte of koude kan u stellen via   
gvo.groenewarmte@vlaanderen.be 
 

mailto:gvo.groenewarmte@vlaanderen.be

