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VOORWOORD

WarmteKrachtKoppeling (WKK) is een technologie van de toekomst!
Op 13 november 2002 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het plan
goedgekeurd ter bevordering van de luchtkwaliteit en ter bestrijding van de klimaatopwarming.
Dit plan genaamd «Lucht-Klimaat-plan» groepeert alle maatregelen die genomen moeten worden
ter bevordering van de luchtkwaliteit maar eveneens om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen tegen 2010.
Vandaag staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor haar verantwoordelijkheid. Er moet
dringend worden ingegrepen, of het nu gaat over de strijd tegen de klimaatopwarming, de
energieafhankelijkheid of de impact van de flutuerende energiekosten op onze economie.
De gecombineerde productie van warmte en elektriciteit of WKK kan een besparing betekenen
van 15 tot 20% op de primaire energie. Deze brandstofbesparing gaat bovendien gepaard met
een verminderde uitstoot van schadelijke rookgassen, waaronder CO2.
Om de ontwikkeling van deze technologie te ondersteunen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een reeks belangrijke maatregelen uitgewerkt:
- Een systeem van groenestroomcertificaten in het kader van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene stroom en
kwaliteitswarmtekrachtkoppeling ;
- Een prioritaire en niet-discriminerende toegang tot het elektrische distributienetwerk;
- Een WKK Facilitator om professionelen gratis te begeleiden bij hun eerste stappen
- De organisatie van seminaries en voordrachten om er de doeltreffendheid
van WKK aan te tonen;
- Subsidies voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en investeringen in WKK;
- Het ter beschikking stellen van technische en administratieve informatie via deze brochure en
via de website van het BIM: www.leefmilieubrussel.be > Professionelen > Thema's > Energie
> Warmtekrachtkoppeling
Deze brochure zal u helpen om een duidelijker beeld te krijgen van de mogelijkheden en de beperkingen van WKK en om een voorstudie uit te voeren van een WKK voor uw instelling.
WKK is geen mythe meer!
Alle voorwaarden zijn vervuld om U, bedrijfsleider, technisch verantwoordelijke of gebouwenbeheerder toe te laten de eerste stap te zetten en deel te nemen aan een gemeenschappelijke inspanning om de CO2 uitstoot te verminderen, dit met een moderne technologie en aan economisch
aantrekkelijke voorwaarden.
Het Kabinet van de Brusselse Minister
van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid
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INLEIDING

DEZE GIDS IS BESTEMD VOOR …
Voornamelijk de beheerders van
instellingen met een brandstofverbruik van minstens 50.000 liter
stookolie of 50.000 m3 aardgas per
jaar.
Onder deze waarden is de methode
hier beschreven niet aangepast.
Dit wil zeker niet zeggen dat kleinere
projecten niet interessant kunnen
zijn.

Of U nu verantwoordelijk bent voor een ziekenhuis,
een bedrijf, een hotel of een appartementsgebouw, U hebt
steeds warmte EN elektriciteit nodig.
De warmte die hier bedoeld wordt, dient om de gebouwen te verwarmen (warm water, warme lucht, lagedrukstoom), voor sanitair warm
water of voor bepaalde industriële toepassingen.

Om deze noden te dekken maakt U gewoonlijk gebruik
van een fossiele brandstof en koopt U elektriciteit van een
leverancier.

Anderzijds houdt deze gids geen
rekening met grote industriële
installaties met een vermogen
van meer dan 5 MWe.

Het is nochtans mogelijk, en vaak voordelig, om zelf uw elektriciteit
en warmte op te wekken in eenzelfde installatie. Het gaat om de
«COGENERATIE» van warmte en elektriciteit of warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze technologie bespaart primaire energie, wat gepaard
gaat met een vermindering van milieuvervuilende uitstoot.

WAAROM ZOU U EEN WKK
BIJ U PLAATSEN ?

Opdat WKK rendabel en efficiënt zou zijn, moet deze op een
correcte manier berekend worden.

Er zijn twee belangrijke redenen :

Deze berekening is het resultaat van een haalbaarheidsstudie die
uitgevoerd wordt volgens de regels van de kunst door een bevoegd
studiebureau. Deze studie moet betaald worden, maar kan gesubsidieerd worden tot 50%. (1)

a. Met een WKK kan men een
substantiële besparing van
primaire energie bekomen en dus
een vermindering van de CO2uitstoot (Kyoto).
b. WKK kan uw energiefactuur
verminderen indien de installatie
juist berekend en ontworpen werd.

Het zou echter kunnen gebeuren dat het besluit van deze studie een
WKK afraadt voor uw vestiging. Om U tijd en kosten te besparen, stelt
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u deze brochure en het rekenblad
«COGENcalc. xls» ter beschikking. (1)
Deze hulpmiddelen zullen u toelaten om zelf een voorstudie uit te
voeren.
Indien deze studie positief is, kunt u vervolgens de beslissing nemen
om een haalbaarheidsstudie te bestellen.
Het is vrij eenvoudig om deze voorstudie zelf uit te voeren:
- vertrekkende van uw warmtenoden zal u snel en eenvoudig het
gepaste vermogen van de WKK kunnen bepalen, zie bijlage 2, p.27
- Vervolgens zult u aan de hand van de formules in deze gids, de
rentabiliteit kunnen bepalen van het project. U hoeft enkel de verschillende stappen te volgen die beschreven zijn in bijlage 3, blz 38.
(1)

zie www.leefmilieubrussel.be onder de rubriek « Professionelen/Thema's/Energie/
Warmtekrachtkoppeling.
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EEN BEDUIDENDE ENERGIEBESPARING
Wat is warmtekrachtkoppeling?
Warmtekrachtkoppeling of cogeneratie is de techniek
gelijktijdige productie van elektrische energie en wamte.

van

Het belang van deze technologie komt voort uit de hogere rendementen in vergelijking met de gescheiden productie van elektriciteit en
warmte. In de meest frequente toepassingen van het hier behandelde
vermogengamma wordt voor WKK een interne verbrandingsmotor
gebruikt, meestal een aardgasmotor, of een motor met een hernieuwbare energiebron zoals bvb plantaardige olie. Deze drijft een alternator aan
die de mechanische arbeid omzet in elektriciteit. De warmte in de
uitlaatgassen, in het koelwater en in de smeerolie wordt
gerecupereerd via warmtewisselaars om warm water te bekomen voor
de verwarming of voor het sanitair warm water.

brandstof

gas- of
dieselmotor

elektriciteit

alternator
warmte

warmtewisselaar

Anders gezegd, het komt erop aan de verloren warmte van de bestaande technologieën van elektriciteitsproductie (elektrogeengroepen)
terug te winnen. Dit laat WKK toe om 15 à 20% primaire energie te
besparen in vergelijking met de gescheiden productie van dezelfde
hoeveelheden warmte en elektriciteit. Dit wordt verklaard aan de hand
van een voorbeeld op de volgende bladzijde.
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WKK VERVANGT NOOIT VOLLEDIG DE
VERWARMINGSKETELS,
MAAR IS COMPLEMENTAIR.
Zolang de warmtevraag
overeenkomt met de normale
werking van de WKK zal deze de warmteproductie opbrengen, alleen of
samen met de verwarmingsketel. In
periodes van een te lage
warmtevraag zal enkel de
verwarmingsketel werken.
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EEN VOORBEELD MAAKT
EEN LANG VERHAAL KORT
We vergelijken WKK met een gescheiden opwekking:
Om 350 kWhe elektriciteit en 530 kWhth warmte op te wekken zijn er
twee mogelijkheden:
- een WKK op aardgas, met een elektrisch rendement van 35% en
een thermisch rendement van 53%, zal 1000 kWh primaire energie
verbruiken;
- één van de beste elektrische centrales (STEG), met een rendement
van 55% zal 636 kWh primaire energie verbruiken. Een zeer goede
ketel met een seizoenrendement van 90% zal 589 kWh primaire
energie verbruiken. In totaal 1225 kWh primaire energie.

WKK (brandstof : aardgas)

kWh

gescheiden productie (brandstof : aardgas)

kWh
350

1000

kWh
Elektriciteit

kWh

350
STEG centrale

WKK

636
1225

530

589
Warmte

530

verliezen = 345

EEN VERMINDERING VAN DE CO2UITSTOOT

De uitstoot van gassen, waaronder
CO2, zijn in het algemeen direct evenredig met het verbruik van energie.
Wanneer men energie
bespaart, zal men dus ook de CO2-uitstoot verminderen.

Deze vergelijking laat duidelijk een besparing aan primaire energie voor
dezelfde hoeveelheden geproduceerde elektriciteit en warmte zien.

Er wordt aangenomen dat 1 MWh
aardgas 217 kg CO2 uitstoot, niet
enkel door de verbranding, maar ook
voor de productie van het gas.
Zo stoot ook 1 MWh stookolie
306 kg CO2 uit.

- Uitgedrukt in % t.o.v. de totale primaire energie van de gescheiden
productie wordt dit

EENHEDEN:
1 Mega = 1 000 kg
1 MW = 1 000 kW

De energiebesparing bedraagt dan:
1 225 - 1 000 = 225 kWh

225

––––––––––– = 18%
1 225

- Indien men rekening houdt met een CO2 emissiecoëfficiënt voor aardgas van 217 kg/MWh (0.217 kg/kWh) dan wordt de CO2 besparing:
225 x 0.217 = 49 kg CO2 (andere brandstoffen hebben uiteraard een
andere CO2 emissiecoëfficiënt)
- uitgedrukt in % van de totale CO2 uitstoot van de gescheiden
productie:
49
––––––––––– = 18%
1225 x 0.217

1 MWh = 1 000 kWh
1 MWh = 1 MW x 1h
Inleiding tot warmtekrachtkoppeling
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verliezen = 120

Hoogrendementsketel
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De vermindering van CO 2 wordt beloond

DE VERMINDERING VAN CO2-UITSTOOT
WORDT BELOOND
GROENE STROOM
Warmtekrachtkoppeling laat dus niet alleen een primaire
energiebesparing toe maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de
vermindering van de CO2-uitstoot.
Om de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in ons land te
verminderen zoals bepaald in het Kyotoprotocol, heeft de regering van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om deze processen voor
energieproductie te stimuleren.
Het ministerieel besluit van de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 6 mei 2004 met betrekking tot de
promotie van groene stroom en kwaliteits-WKK heeft een
mechanisme van groenestroomcertificaten ingesteld met het oog op het
aanmoedigen van de groenestroomproductie.

Leveranciers
(marktprijs)

BRUGEL

Quota’s
boetes

Groenestroomcertificaten

Warmte

BRUGEL

De groenestroomcertificaten toegepast op WKK:
Elke goedgekeurde WKK-installatie (zie p.9) kan in principe elk trimester een aantal groenestroomcertificaten bekomen indien
de relatieve CO2-vermindering in dit trimester minimum 5 %
bedraagt. Het aantal groenestroomcertificaten dat toegekend
wordt aan een goedgekeurde installatie, wordt berekend door
de besparing aan CO2 (met als referentie een hoeveelheid CO2uitstoot bij een equivalente gescheiden productie van elektriciteit en
warmte in moderne referentie-installaties gedurende het betreffende
trimester) te delen door de CO2-emissiecoëfficiënt van aardgas,
hetzij 217 kg/MWh.
De CO2-emissiecoëfficiënt van de WKK-installatie wordt bepaald door
BRUGEL op basis van gegevens verstrekt door de uitbater van de
WKK voor het desbetreffend trimester. Indien aardgas de brandstof is
voor de WKK, dan is de CO2 emissiecoëfficiënt van de installatie 217.

Inleiding tot warmtekrachtkoppeling

GROENESTROOMCERTIFICATEN (GSC)
Zijn virtuele overdraagbare certificaten die toegekend worden aan
producenten van groene stroom
en stroom van gekeurde WKK's.

KWALITEITS-WKK

Electriciteit

Virtuele handel
Groenestroomcertificaten

Is elektriciteit die opgewekt
wordt vanuit hernieuwbare
energiebronnen (wind, zon,
hydraulisch, biomassa).
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Is een productie-eenheid van
warmte en elektriciteit, gedimensioneerd op basis van de wamte
behoeften van de gebruiker
waarbij alle warmte nuttig wordt
gebruikt en die een relatieve
vermindering van de CO2 uitstoot
realiseert van minstens 5%.
Om hiervan te kunnen genieten
moet een WKK-eenheid
geïnstalleerd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op
voorhand goedgekeurd worden
door BRUGEL.
De keuring wordt bevestigd
door een «conformiteitsattest».
(zie p.9)

De relatieve CO2 vermindering
wordt bekomen door het delen
van de CO2 besparing van de WKK
ten opzichte van de gescheiden
productie van warmte en
elektriciteit gebaseerd op de
beste technologieën als
referentie, door de CO2-uitstoot
van de gescheiden producties.
(zie bijlage 1)
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BRUGEL
"BRUGEL" is de regulator voor de elektriciteit en het gas in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, die erop moet
toezien dat de spelers van de gas- en elektriciteitsmarkten de wettelijke normen en
kwaliteitsvereisten naleven.
Zij is onder meer bevoegd voor :
- de toekenning van vergunningen voor
gas- en elektriciteitsleveranciers die binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
actief zijn ;
- de controle van de beheerder van het
distributienet voor gas en elektriciteit,
Sibelga;
- de controle van de beheerder van het
gewestelijke transportnet voor elektriciteit ;
- het verzekeren van de naleving van de
gewestelijke wetgeving ;
- het verzekeren van de naleving van de
overheidsmissies ;
- de toekening van groenestroomcertificaten ;
Op federaal niveau is de CREG (Commissie
voor de Regulering van de Elektriciteit en
het Gas) bevoegd voor :
- tariefopstelling ;
- federaal transmissienet voor elektriciteit
onder hoogspanning en gas onder hoge
druk ;
- energieproductie en -opslag.

De certificaten (GSC) kunnen elk trimester verkocht worden aan de
meest biedende elektriciteitsleverancier. Deze laatste heeft immers de
verplichting aan BRUGEL een aantal certificaten af te leveren
evenredig (quota) met het volume aan elektriciteit die hij op de markt
brengt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De quota werden initieel vastgelegd op 2,25% voor 2005, op 2,50%
van 2006 tot 2009, op 2,75 % in 2010, op 3 % in 2011 en 3,25 %
in 2012. Indien deze quota niet gehaald worden, zal de elektriciteitsproducent een administratieve boete moeten betalen van 100 € per
ontbrekend certificaat. Deze boeten kan evolueren in de loop van de
volgende jaren.
De eigenaar van een gekeurde WKK kan ofwel zijn elektriciteit
zelf verbruiken, ofwel verkopen aan een elektriciteitsleverancier of
-producent (fysieke markt). Daarnaast kan hij ook de groenestroomcertificaten (GSC) die hij ontvangen heeft, verkopen aan de meest biedende leverancier of producent (virtuele markt). De prijs van de GSC
is nauw verbonden met het bedrag van de boete.
De berekeningen gebeuren op basis van de gegevens geregistreerd
door de meetapparatuur van de WKK en worden aan BRUGEL overgemaakt de laatste werkdag van elk trimester.
Opmerkingen:
1. Een WKK-eenheid heeft gedurende een periode van 10 jaar (vanaf
de datum van inwerkingstelling) recht op groenestroomcertificaten.
2. Een groenestroomcertificaat heeft een levensduur van 5 jaar vanaf
de uitgiftedatum.
3. Indien de WKK gevoed wordt door een andere brandstof die niet
van fossiele oorsprong is, zal de CO2-emissiecoëfficiënt bepaald
worden door BRUGEL op basis van gegevens over de brandstof
medegedeeld door de beheerder van de WKK en dit voor elk
trimester.

LEEFMILIEU BRUSSEL OF BIM
is de administratie voor leefmilieu en
energie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
De Gewesten zijn immers bevoegd voor
een waaier van belangrijke materies zoals
economie, werkgelegenheid, openbare
werken, vervoer, stedenbouw en leefmilieu.

EEN WKK FACILITATOR TOT UW DIENST

Referenties
• 19 JULI 2001. - Ordonnantie betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
• 6 MEI 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit en van
kwaliteitswarmtekrachtkoppeling.
• 12 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit dat de Berekeningscode
vastlegt.

Deze nieuwe dienst werd opgericht voor
beheerders van gebouwen, die warmtekrachtkoppeling willen overwegen om hun
energiefactuur te verminderen.

• 3 MEI 2005. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de
groenestroomcertificaten van het Waals Gewest in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

De WKK-facilitator is een onafhankelijke
expert die u gratis kan helpen om een
antwoord te vinden op de meeste gestelde
vragen en die U kan begeleiden bij de verschillende stappen van uw project.

Zie Bijlage 1 voor de berekening van het aantal GSC.

Contactgegevens van
de WKK-facilitator
Yves Lebbe
fac.cogen@ibgebim.be
0800/85 775
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De verschillende steunmaatregelen

ENERGIE

1° De Energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor alle informatie: www.leefmilieubrussel.be onder rubriek Professionelen > Thema's >
Warmtekrachtkoppeling > Financiering

OPTIMAAL
GEBRUIKEN
Energie
>

Deze premies worden beperkt tot 200 000 euro per gebouw (of per vennootschap) over een periode van drie jaar,
alle verkregen subsidies samengeteld (verordening EG nr. 1998/2006).
2° Investeringssteun (economische expansie)
Enkel voor de privésector, met uitsluiting van enkele specifieke sectoren.
Voor meer informatie : Brussels Agentschap voor de Onderneming: www.ecosubsibru.be - tel. : 02/422 00 20
3° Fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen.
Enkel voor de privésector. Meer informatie op : www.minfin.fgov.be

De keuring van een warmtekrachtinstallatie
Elke WKK-eenheid gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet gekeurd en gecertificeerd worden om
groenestroomcertificaten te kunnen ontvangen. Dit proces moet toelaten om na te gaan of het wel degelijk een WKKeenheid betreft, die uitgerust is met de gepaste meetapparatuur voor het nauwkeurig meten van de productie van
de elektriciteit, de warmte en het brandstofverbruik. De beschrijving van de te gebruiken meetapparatuur wordt beschreven in de "Berekeningscode", verkrijgbaar bij BRUGEL (www.brugel.be)
Elke aanvraag voor keuring wordt gericht aan BRUGEL door middel van een speciaal formulier te vinden op
www.brugel.be
Aan het formulier moet de aanvrager de volgende documenten toevoegen:
1° Installatieschema’s:
- Algemeen ontwerpschema van de installatie met aanduiding van de plaats van de meetapparatuur.
- Elektrisch schema
- Schema van de toevoer van de primaire energie
- Hydraulisch schema
2° Technische fiches van de installatie en haar componenten:
- Technische fiches van de meetapparatuur
- Technische fiches van de meetsondes
3° Indien nodig, een kopie van de milieu- en de bouwvergunning
4° Indien van toepassing, een kopie van het verkoopscontract van de opgewekte warmte en/of elektriciteit aan
derden
5° Alle documentatie betreffende de datum van de inwerkingtreding van de installatie.
Na de goedkeuring verleent BRUGEL een conformiteitsattest, dat geldig blijft voor de ganse
levensduur van de installatie voor zover die niet gewijzigd wordt. Elke wijziging, hoe miniem ook, moet binnen de
15 dagen gemeld worden aan BRUGEL.
Op elk moment, en minimum 1 maal per jaar, kan de installatie gecontroleerd worden om na te gaan of die nog
steeds voldoet aan de oorspronkelijke voorwaarden.

Inleiding tot warmtekrachtkoppeling
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DE TALRIJKE VOORDELEN VAN
WARMTEKRACHTKOPPELING

Economische voordelen
- Een gevoelige vermindering van uw elektriciteitsfactuur
Als eigenaar van een WKK-eenheid ziet U uw elektriciteitsfactuur gevoelig verminderen door:
- een vermindering van de hoeveelheid gekochte elektriciteit van het net
- Soms ook een vermindering van de maximum kwartuurpiek
- eventueel een gunstigere prijs van de aan te kopen elektriciteit
door een gunstiger verbruiksprofiel
- een vermindering van de bijdrage voor CREG, Kyoto, enz ...
- Opbrengsten door de verkoop van de groenestroomcertificaten
Indien U over een kwaliteits-WKK beschikt, bekomt U groenestroomcertificaten die U aan een
elektriciteitsleverancier kunt verkopen aan de marktprijs. Dit extrafinancieel inkomen staat in
verhouding tot de vermindering aan CO2-uitstoot.
- Een sterke onderhandelingspositie
Beschikken over «groene» elektriciteit en over groenestroomcertificaten zijn twee bijkomende
troeven voor een sterke onderhandelingspositie.

Sociale voordelen
- Scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen in de regio
Een WKK-eenheid vervangt een ketel niet volledig, maar vervolledigt deze. Deze investering
betekent dus het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, zowel voor een grondige technische
studie, bij voorkeur voorafgegaan door een haalbaarheidsstudie, als voor de installatie en het
onderhoud van deze WKK in uw instelling.
- Knowhow te gelde maken bij onze buren
WKK is een spitstechnologie en moet correct bemeten en oordeelkundig ingevoegd worden in
de bestaande installatie. Zij vergt ook een gespecialiseerde monitoring. Al deze competenties
kunnen naar het buitenland geëxporteerd worden.

Inleiding tot warmtekrachtkoppeling
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ENERGIE

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

Milieuvoordelen
- Actieve deelname aan de Kyotoverplichtingen
De CO2-uitstoot is een wereldomvattend probleem, dat een negatieve weerslag uitoefent op het
klimaat in België en op wereldvlak. Bewust van de weerslag van zulke klimaatsveranderingen,
zoals overstromingen, droogte, tornado’s, stijging van het niveau van de zeespiegel, verspreiding
van besmettelijke ziekten, bezoedeling van de drinkwaterreserves, enz. is het noodzakelijk om
alles in het werk te stellen om de CO2-uitstoot zo vlug mogelijk te beperken.
Als eigenaar van een WKK-eenheid neemt U effectief deel aan deze inspanningen.
- Energie voor onze kinderen
In tegenstelling tot wat de wereldglobalisatie zou kunnen doen vermoeden, is de overvloed
aan energiebronnen slechts schijn en staat de bevoorrading niet vast. Inderdaad, de fossiele
brandstofbronnen zijn eindig. Aan het huidige verbruik zullen de gekende aardgasreserves
volledig op zijn binnen 60 jaar en de petroleumreserves reeds binnen 40 jaar.
Als eigenaar van een WKK-eenheid draagt U in belangrijke mate bij tot de verlenging van de
laatste fossiele energiereserves, omdat deze nieuwe technologie een gevoelige besparing van
primaire energie toelaat.

KYOTO IN CIJFERS
Door de toename van de uitstoot van broeikasgassen (hoofdzakelijk koolstofdioxide, methaan en NOx) meer bepaald in de industrielanden, verandert het
klimaat van onze planeet. De vooruitzichten van de internationale experten zijn
onrustwekkend. Zo zal de temperatuur op aarde tegen het einde van de eeuw,
gemiddeld 1,4 tot 5,8 °C gestegen zijn, wat erge gevolgen met zich meebrengt voor de
zeespiegel, het weer in het algemeen, de ecosystemen, de landbouw en de watervoorziening, de gezondheid en de economie.
Om aan deze problemen te verhelpen, werd het Kyotoprotocol goedgekeurd in
1997 en bekrachtigd op 16 februari 2005. De emissievoorschriften van het protocol
kennen aan elk land een quotum toe, een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen
die jaarlijks door het betrokken land mag uitgestoten worden in de periode 20082012.

" Indien we niets ondernemen om de opwarming van onze planeet
tegen te gaan zal onze economie in een storten "
Sir Nicolas Stern, 30 oktober 2006
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De verschillende WKK-technologieën

DE VERSCHILLENDE WKK-TECHNOLOGIEEN

■ De gasmotor (of motor op biobrandstof)

Dit is een interne verbrandingsmotor gekoppeld aan een alternator die elektriciteit produceert. De warmte wordt op verschillende niveau’s ontnomen:
- de warmte van de uitlaatgassen op 500°C kan voor meer dan 70% teruggenomen
worden door afkoeling tot 120°C
- de warmte van het koelwater op +/- 100°C vormt het hoofdbestanddeel
- de warmte van de motorolie op +/- 100°C kan ook volledig herwonnen worden
- de warmte van de afkoeling van de turbo tot op 55°C kan moeilijker herwonnen worden
Deze motoren zijn vooral geschikt voor warmwatertoepassingen op temperaturen onder de 100°C,
hoewel de uitlaatgassen wat lagedrukstoom kunnen opbrengen.
Deze motoren worden meestal gebruikt voor vermogengamma’s van 5 kW tot 3000 kW.
■ De gasturbines

Deze technologie is afgeleid van vliegtuigreactiemotoren. De brandstof (meestal aardgas) wordt
verbrand in een verbrandingskamer waar lucht onder druk wordt ingebracht door een compressor.
De gereproduceerde gassen gaan naar een turbine waar hun energie omgezet wordt in mechanische
energie die de luchtcompressor en een alternator aandrijft.
De warme rookgassen op +/- 500 °C vormen de resterende energie die voor warmtedoeleinden
kan gebruikt worden (stoom en/of warm water). Een mogelijke naverbranding van deze gassen, nog
rijk aan zuurstof, laat een supplement aan warmte toe waardoor het globale rendement verbetert. In
tegenstelling met motoren leent de gasturbine zich uitstekend tot stoomproductie en zelfs tot hogedrukstoom van 110 bar/525 °C bvb.
De gasturbines worden gebruikt voor hogere vermogengamma’s, van 1 tot 100 MWe. Er bestaan
nochtans ook microturbines van 30 kWe tot 1000 kWe.
■ De stoomturbines

Bij stoomturbines wordt de mechanische energie (omgezet in elektrische energie) voortgebracht door
ontspanning van de hogedrukstoom, geproduceerd door een klassieke ketel, met gelijk welke brandstof. De warmte wordt herwonnen na de turbine, onder de vorm van warm water of stoom.
De stoomturbines, die veel warmte en weinig elektriciteit produceren, worden meestal gebruikt voor
specifieke toepassingen waar afvalbrandstoffen kunnen benut worden of bij industriële toepassingen
die meer warmte dan elektriciteit vergen. Aangezien stoomturbines zich enkel lenen tot grote
vermogens (meer dan 10 MW), gaan we hier niet verder op in.
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Voor- en nadelen van elk van de technologieën

Voor- en nadelen van de verschillende technologieën

Kenmerken van een gas- of dieselmotor
uitlaat van de gassen

Nadelen

Voordelen
• Vanaf 5 kW

• Eerder hoge onderhoudskost

• Geschikt voor warmwaterbereiding

• Beperkte stoomproductie

• Geschikt voor gelijke grootte-orde

• Beperkte levensduur (10 à 15 jaar)

van elektrische en warmtenoden
• Redelijke aankoopprijs

warmte
recuperatie op
de gassen

• regelmatige onderhoudsbeurten
uitlaat gassen

noodzakelijk zodat 50 000 uur werk-

• Geschikt voor wisselende belasting

ing kan bereikt worden, vooraleer

• Kan als hulp- of semi-noodgroep

de motor volledig wordt vervangen of

alternator

gas of diesel
motor

koelwater

Gas of diesel
motor

geriviseerd

dienst doen

verbruik van
stoom en/of
warm water

warmtewisselaar
water

brandstof

uitlaat van de gassen
watertoevoer

Kenmerken van een gasturbine
Voordelen
• Vanaf 30 kWe

warmte recuperatie
op de gassen

Nadelen

stoom

• Kleiner elektrisch rendement bij kleine

• Vlotte stoomproductie

vermogens (dus minder

• Goed globaal rendement

groenestroomcertificaten)

naverbranding
(eventueel)

aardgas

• Meestal enkel op aardgas

stoomverbruik

aardgas

verbrandingskamer
luchtfilter

gasturbine
gasturbine

alternator

Kenmerken van een stoomturbine
Voordelen

Nadelen

• Geschikt voor alle brandstoffen

• Niet geschikt voor kleine warmte-

• Zeer goed globaal rendement

vraag

• Beperkte onderhoudskosten

• Hoge investeringskosten

• Lange levensduur

• Haast continu werking

uitlaat van de gassen
watertoevoer

• Geschikt voor hoge stoomvraag bij

hoogdrukketel

lage elektriciteitsvraag

hoogdrukstoom

stoomturbine
alternator

brandstof

laagdrukstoom

Stoomturbuine

stoomverbruik
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stappenplan voor een wkk-project

STAPPENPLAN VOOR EEN WKK-PROJECT

Bij de aanvang van een project komen meestal volgende gedachten op:
- Kan er in mijn bedrijf of instelling een WKK-eenheid geplaatst worden?
- Wat gaat dat kosten? Is het rendabel?
- Welk aandeel van mijn warmteverbruik kan met deze WKK gevoed worden?
- Welk vermogen moet men opstellen ?
- Moet ik de elektriciteit verbruiken of verkopen?
- Hoeveel CO2 zal er minder worden uitgestoten?
- Zal ik, en indien ja, hoeveel groenestroomcertificaten ontvangen?
De antwoorden op deze vragen zijn niet direct te beantwoorden, maar zijn gebaseerd op een
reeks technische, economisch en milieucriteria die deeluitmaken van "het stappenplan".
Het betreft een haalbaarheidsstudie van een WKK in uw instelling, volgens de «regels van de
kunst» uitgevoerd, door een bevoegd studiebureau. Nochtans is een dergelijke studie niet
goedkoop en vraagt ze heel wat tijd, daar waar het antwoord in sommige gevallen «neen, het is
niet rendabel» kan zijn! Om deze onaangename verrassing te vermijden, raden wij U aan om te
beginnen met een voorstudie aan de hand van deze gids.

De 4 stappen voor een WKK-Project
■ 1e stap: Voorstudie van een WKK-eenheid

■ 2e stap: De haalbaarheidsstudie

De studie is eenvoudig en snel. U kunt ze zelf uitvoeren met
de methode die verderop wordt besproken. Zo vermijdt U
een beroep te moeten doen op een te betalen expert. U zult
elementaire antwoorden bekomen, met een redelijke
betrouwbaarheid, die U moeten toelaten te kiezen tussen
het al of niet bestellen van een haalbaarheidsstudie.

De haalbaarheidsstudie zal meer gedetailleerde antwoorden
geven, daar zij gebaseerd is op de specifieke gegevens van uw
instelling. Deze studie vergt de inzet van een expert die ter
plaatse komt en die in de meeste gevallen energietellers
zal opstellen. De studie wordt door het Brussels Gewest
gesubsidieerd. Deze studie vraagt 1 tot 3 maanden tijd.

(zie p15 voor meer informatie)

(zie p16 voor meer informatie)

■ 3e stap: de keuze van de

■ 4e stap: opstellen van een definitief

financieringswijze van uw project

lastenboek

Deze keuze hangt af van de financiële risico’s waartoe
u bereid bent, en ze zal de uitbatingswijze beïnvloeden.

Indien U beslist met eigen middelen te investeren, om het
geheel volledig in handen te hebben en aldus grotere winsten op
te strijken, moet U een beroep doen op een gespecialiseerd
studiebureau. Met een haalbaarheidsstudie onder de arm,
zal U beter geplaatst zijn om met uw studiebureau de
verschillende opties te bespreken die in het finale
lastenboek moeten prijken.

Er zijn tal van mogelijkheden: met eigen middelen, leasing, derde investeerder of partnership.
De haalbaarheidsstudie zal voor u een goede onderhandelingsbasis zijn.
(zie p17 voor meer informatie)

Wij zullen de verschillende stappen doornemen, met de nadruk op de eerste, teneinde U te
helpen bij de voorstudie.
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1 e stap : De voorstudie van een WKK

ENERGIE

1° STAP: DE VOORSTUDIE
VAN EEN WKK-EENHEID

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

De voorstudie geeft u, met een vereenvoudigde methode,
een idee van:
- het vermogen van de op te stellen WKK-eenheid
- het geschatte bedrag van de investering
- de besparingen aan primaire energie en CO2
- de uitbatingskosten zoals brandstofverbruik en onderhoudskosten
- de besparingen op de elektriciteitsfactuur, op de warmte en door de groenestroomcertificaten
- en ten slotte een schatting van de financiële rendabiliteit van het project
De verdere bespreking van de voorstudie wordt besproken in de bijlagen en wordt
opgesplitst in twee delen:
- dimensionering van de WKK-eenheid (bijlage 2)
- berekening van de rendabiliteit van het WKK-project (bijlage 3)
Om het U eenvoudig te maken, kunt U gebruik maken van het rekenprogramma «COGENcalc.
xls», dat in feite een informaticabewerking is van de dimensionering en de rendabiliteitsberekening zoals in deze gids is weergegeven. Dit rekenblad kan gedownload worden op: www.leefmilieubrussel.be onder de rubriek «Professionelen/Thema's/Energie/Warmtekrachtkoppeling».
Indien de financiële rendabiliteit voldoende is, kunt U vervolgens beslissen om een haalbaarheidsstudie te bestellen.
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2 e stap: De haalbaarheidsstudie van een WKK

2° STAP: DE HAALBAARHEIDSSTUDIE
VAN EEN WKK-EENHEID
Voor zover de voorstudie een afdoend resultaat heeft opgeleverd, is het ten sterkste aangeraden
een haalbaarheidsstudie aan te vragen bij een bevoegd studiebureau die de grootte van de WKKeenheid zal optimaliseren.
De haalbaarheidsstudie moet meer gedetaileerd zijn dan de voorstudie, om U toe te
laten een definitieve beslissing te nemen. Een dergelijke nauwkeurigheid vergt dat het
studiebureau zich baseert op de eigen gegevens van uw vestiging door energietellers
(warmte en elektriciteit) te plaatsen en op basis van recente economische gegevens.
De haalbaarheidsstudie moet de technische integratie, de beste technologische oplossing en het
effect van een dergelijk project evalueren.
- De technische integratie bestaat erin na te gaan of in functie van de eigenschappen van de
bestaande inrichting (aard van warmte- en elektriciteitsvraag, technische en/of bouwkundige
beperkingen en opportuniteiten, verenigbaarheid met andere toestellen, …) het mogelijk is een
WKK-eenheid in de bestaande stookplaats en elektrische installatie in te passen. In sommige
gevallen zal het nodig zijn om bijkomende aanpassingen aan te brengen, waarmee in de
rendabiliteitsberekening rekening moet gehouden worden.
- De beste technologische oplossing bestaat erin de grootte en het soort WKK-technologie en
eventueel de warmteopslag te bepalen, in functie van de vraag naar warmte en elektriciteit van
de vestiging. Men zal daarom de werking van verschillende vermogens en typen van WKK en
warmteopslag simuleren om ten slotte de meest rendabele oplossing te kiezen.
De WKK waarvan sprake, is uiteraard een kwaliteits-WKK die een relatieve CO2-besparing gelijk
of groter dan 5% verwezenlijkt.
- Om de impact van een WKK-eenheid te meten, moet men een balans opstellen van een dergelijk
project, zowel vanuit energetisch als vanuit economisch en ecologisch standpunt. Deze stap geeft
aan de opdrachtgever becijferde en betrouwbare gegevens, die steunen op objectieve technischeconomische en ecologische criteria, op basis van dewelke hij een gegronde beslissing kan
nemen en met kennis van zaken kan onderhandelen.
De opdrachtgever doet er goed aan om aan de studiebureaus te vragen de 3 stappen van deze
methodologie te volgen, om zo tot een volledige en betrouwbare haalbaarheidsstudie te komen.
Het studiebureau moet er echter op toezien deze methodologie in functie van de specifieke
eigenschappen van de inrichting aan te passen.
Een typeverslag van een haalbaarheidsstudie bevat volgende punten:
- een beschrijving van de gebruikte methode
- het algemene principe van WKK
- een algemene voorstelling van de inrichting
- een schatting van de energienoden (op basis van een meetcampagne in het bedrijf)
- een dimensionering naar het economisch optimum
- een effectenbalans (energetisch, economisch, ecologisch en andere effecten)
- de inpassing van de WKK in de bestaande installatie (beperkingen en opportuniteiten)
- een samenvattende tabel van de verschillende scenario’s en hun resultaten
Wenst U hier meer over te weten? Dan kan U het document «Hoe een haalbaarheidsstudie
uitvoeren volgens de regels van de kunst» downloaden vanuit www.leefmilieubrussel.be onder de
rubriek «Professionelen/Thema's/Energie/Warmtekrachtkoppeling».
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3 e stap: Keuze van de financiering en uitbating

ENERGIE

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

3° STAP: KEUZE VAN DE FINANCIERING
EN UITBATING
Optie n° 1: zelffinanciering en keuze van uitbating
Wanneer de financieringskeuze is gemaakt (eigen middelen, krediet of leasing), moet U nog
kiezen voor een uitbatingsvorm.
Om het volledige onderhoud op zich te nemen, moet het personeel gekwalificeerd zijn,
zowel op mechanisch als op elektrisch gebied, om herstellingen te kunnen uitvoeren. Men
moet ook over een stock reserve- en wisselstukken beschikken om bij averij onmiddellijk te
kunnen tussenkomen.
Indien dit niet het geval is, kunt U een beroep doen op een onderhouds- en uitbatingscontract
van de leverancier of van een gespecialiseerde onderneming.
Er bestaan ook omniumformules, met verzekering tegen machinebreuk en op maat geschreven
formules waar kleine tussenkomsten door de eigenaar gebeuren en het systematisch onderhoud
aan een derde wordt toevertrouwd. Deze kan ook voor de opleiding van uw personeel zorgen.
De onderhoudsdienst komt bijvoorbeeld om de 1500 bedrijfsuren tussen voor een preventief
onder-houd (ontstekingskaarsen, filters, batterij, ...) of om de 15000 uren voor een groot onderhoud
(krukas, turbo’s, kleppen, zuigers, segmenten, ...). De installatie kan van op afstand opgevolgd
worden door de externe onderhoudsdienst (via modem of GSM), die tussenkomt bij het opkomen
van een alarm.
Het exploitatiedeel van het contract houdt prestatiewaarborgen in die slaan op de productie van
elektriciteit en warmte, op het brandstofverbruik, op de beschikbaarheid van de installatie (aantal
uren/jaar) en op de maximumduur van de tussenkomst bij panne. Dit kan gaan tot het regelmatig afnemen van olie- en koelmiddelenstalen waarvan de analyse toelaat bepaalde defecten te
voorkomen.
Als eigenaar van uw WKK-eenheid, heeft u zelf recht op de groenestroomcertificaten (zie p7) van
uw WKK.

Optie n° 2: financiering door een electriciteitsproducent of -leverancier
Deze samenwerkingsformules worden voorgesteld door elektriciteitsproducenten en door enkele
elektriciteitsleveranciers. De partner installeert een WKK-eenheid bij U en draagt de investering,
het beheer en het onderhoud. U vermindert zo de technische en financiële risico’s.
De partner neemt de geproduceerde elektriciteit voor zijn eigen gebruik en verkoopt U enkel de
warmte aan een overeen te komen prijs, meestal ongeveer 10 à 15 % onder de huidige kostprijs.
Deze voorwaarden worden voor de ganse duur van het contract toegezegd, met als voorwaarde
een verplichting een bepaalde hoeveelheid warmte af te nemen. De elektriciteit neemt u verder af
van uw leverancier aan de met hem overeengekomen prijs.
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U blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van uw bestaande verwarmingsketels die verder gebruikt worden indien meer vermogen gevraagd wordt
of in geval van onbeschikbaarheid van de WKK. Ze vormen een basis voor de berekening van de
prijs van de warmte die uw partner U verkoopt.
In deze optie geniet U noch subsidies bij de investering noch groenestroomcertificaten, die de
eigenaar van de WKK toekomen, in casu uw partner.
De formule kan eventueel verder aangepast worden met clausules die een korting geven op
basis van de opgebrachte winsten, of een verdeling van de winsten van de opbrengst van de
groenestroomcertificaten: dit is allemaal een kwestie van onderhandelen.

Optie n° 3: U beperkt zich tot de aankoop van warmte en elektriciteit
In dit geval laat U op uw site een leverancier van warmte en elektriciteit toe, die het geheel van
investering, beheer en onderhoud van de WKK op zich neemt en ze stuurt in functie van uw
warmtenoden. Zoals in voorgaand geval is hij eigenaar van de installatie.
In deze formule wordt de elektriciteit echter in eerste instantie aan U
geleverd en het eventueel overschot wordt aan een elektriciteitsleverancier verkocht. Bij gebrek
aan of uitvallen van de elektriciteit, moet U ze van het net afnemen.
De overeenkomst kan ook het geheel van de elektriciteitsleveringen behelzen, de afname uit het
net inbegrepen. In dit geval kan het dienstenbedrijf zich de keuze van de elektriciteitsleverancier
toeëigenen.
U kunt bijvoorbeeld onderhandelen over:
- een elektriciteitsprijs die 10 à 15 % lager ligt dan uw leveringscontract voor de WKK werd
geplaatst;
- een prijs voor de warmte gelijk aan de kostprijs van de produktie door de eigen
ketels, of met een bepaalde korting. De rendementen van de verwarmingsketels kunnen
regelmatig geijkt worden om de prijsvergelijking mogelijk te maken. Een goed onderhoud is hierbij
belangrijk.
Deze contracten worden soms afgesloten voor beperkte perioden: zo zal bijv. een eerste
overeenkomst gemaakt worden voor 5 jaar, daarna jaarlijks te vernieuwen. Soms kan er een
bankwaarborg of een voorafbetaling van uw facturen gevraagd worden.
Indien u in aanmerking komt voor overheidssteun, kunt u er soms belang bij hebben te
onderhandelen, zodat U de eigenaar van de installatie wordt door zelf te investeren. Hierdoor
kunt u genieten van de premies en van de groenestroomcertificaten. Het dienstenbedrijf neemt
dan enkel de uitbating op zich, stelt zich borg voor het financiële resultaat en kan u eventueel
een grotere korting toestaan.
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ENERGIE

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

Optie n°4 : U doet beroep op een derde investeerder
Het is een partnership tussen u en een investeerder. In dit geval neemt de investeerder de volledige
investering, het onderhoud en de uitbating voor zijn rekening.
De vergoeding gebeurt door een deel van de uitbatingswinsten uit te keren aan de derde investeerder. De verdeling van deze winsten, tussen de derde investeerder en uzelf, wordt vastgelegd in het
contract. Na afloop van de contracttermijn zal hij de installatie aan u overmaken.
De derde investeerder staat los van welke leverancier ook. Hij eigent zich echter de keuze van de
bedrijven, waarmee hij wenst te werken, toe.
Een dergelijke overeenkomst tussen partners slaat op een lange termijn (meestal een 10-tal jaar).
De overeenkomst voorziet een afbetalingsplan van uw kant en een terugbetalingsplan voor de derde
investeerder. Indien de marktvoorwaarden een sneller dan voorziene terugbetaling mogelijk maken,
wordt een einde gesteld aan de overeenkomst van zodra de derde investeerder zijn inzet teruggewonnen heeft. Indien echter de terugbetaling uitloopt, wordt er meestal geen verlenging voorzien
en de overeenkomst eindigt op de afgesproken termijn. Dit kan een niet onaardig voordeel voor u
betekenen.
In deze formule bent u wel de eigenaar van de installatie van bij het begin en u geniet dus van publieke
investeringssteun indien u hier recht toe hebt. U bekomt ook de groenestroomcertificaten, al zullen
deze in rekening gebracht worden van de terugbetaling aan de derde investeerder.

Samengevat
■ Optie 2: Partnership met een
producent / leverancier van
elektriciteit

■ Optie 1: Zelffinanciering
Voor: * De mogelijkheid zelf geheel of een
gedeelte van het onderhoud uit te voeren.
* Het gebruik ‘naar wens’ van de opgewekte warmte en elektriciteit. * Recht op de
subsidies en groenestroomcertificaten.

Voor: * Geen technische en financiële risico’s.
* Een korting van ongeveer 10% à 15% op
de warmte

Tegen: * Investering en onderhoudskosten
ter uwen laste. * Een verhoogd financieel
en technisch risico. * Noodzaak aan WKKtechnische competenties.

Tegen: * De verplichting van een
vooraf
vastgestelde
hoeveelheid
warmte af te nemen. * Aankoop van
de elektriciteit aan het geldend tarief.
* Geen recht op subsidies noch
groenestroomcertificaten.

■ Optie 3 : Aankoop van warmte
en elektriciteit

■ Optie 4: Derde investeerder
Voor : * Beperkte financiële en technische
risico’s. * Recht op subsidies en groenestroomcertificaten.

Voor : * Beperkte financiële en technische
risico’s. * Een vermindering van 10 à 15% op de
elektriciteitsrekening.

Tegen: * Langetermijncontract (meestal 10
jaar). * Verdeling van de bekomen winsten
tussen U en de derde investeerder.

Tegen: * Geen recht op subsidies en op
groenestroomcertificaten. * Prijs van de
warmte is meestal ongewijzigd tegenover
toestand zonder WKK.
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4 e Stap : opstellen van het lastenboek

4° STAP: OPSTELLEN VAN
HET LASTENBOEK
De vierde fase van de aanpak van een project betreft de
opstelling van het lastenboek, inplantingsplannen van de WKKeenheid en eventueel een prijsaanvraag. Ze wordt meestal
toevertrouwd aan een studiebureau.
Indien U eigenaar wenst te worden van een WKK-eenheid
(stap 3, optie 1), is deze stap noodzakelijk alvorens zich tot een
leverancier van te wenden. Ter herinnering: de groenestroomcertificaten, die een ruim inkomen verzekeren, en de subsidies,
komen enkel de eigenaar toe.
Indien u echter geen financiële risico’s wenst te nemen of indien
U zich niet met de opvolging van uw WKK wenst bezig te
houden, kunt u één van de 3 andere opties in stap 3 kiezen. In dit
geval is het niet nodig een studiebureau aan te spreken voor de
opstelling van het lastenboek en van de plannen. De haalbaarheidsstudie volstaat om te onderhandelen met de verschillende
energieleveranciers en/of derde investeerders die op uw prijsaanvraag zijn ingegaan.
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Haal meer uit uw energie met een warmtekrachtkoppeling
Een wkk-facilitator tot uw dienst

ENERGIE

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

EEN WKK-FACILITATOR TOT UW DIENST
Wilt u vooruit met uw WKK-project ?
Weet U niet tot wie zich te wenden ?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuwe dienst opgericht om beheerders van
gebouwen te helpen doorheen hun WKK-project.
De WKK-facilitator staat gratis tot uw dienst om uw vragen te beantwoorden en U het
gemakkelijker te maken in elke fase van uw project.

De fasen van een project

Diensten van de Facilitator

1. Informatie - eerste inschatting

> Strategische begeleiding - Informatievergadering

- voorstudie

- Uitvoeren van de voorstudie

2. Haalbaarheidsstudie volgens de “regels van de kunst”

> Opvolgen van de studie

3. Keuze van de financieringsformule

> Strategische begeleiding - contactpersonen vinden

4. Opstellen van het lastenboek, plannen,

> Kritische beoordeling van het finale project

vergunningen, prijsaanvragen, …
> Hulp bij de beoordeling van de offertes

5. Oordeelkundige vergelijking van de offertes

Daarnaast heeft de WKK-facilitator de volgende opdrachten:
• Het opstellen en up-to-date houden van deze gids;
• Organiseren van thematische seminaries in verband met WKK;
• Opstellen van basisartikels over het onderwerp;
• Op punt stellen van technisch-economische informatie over WKK op de website van het BIM;
• Bijhouden van een lijst van ondernemingen actief op gebied van WKK;
• Bijhouden van een lijst van de WKK-projecten;
• Ontwerpen van hulpmiddelen ter ondersteuning van de besluitvorming.
Aarzel niet om hem te contacteren:
WKK-facilitator voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Yves Lebbe
Tel: 0800/85.775
e-mail: fac.cogen@ibgebim.be
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Besluit

SAMENVATTING VAN DE STEUNMAATREGELEN VOOR EEN
WKK-PROJECT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
• Alle nformatie vindt u terug op de website www.leefmilieubrussel.be
onder de rubriek «Professionelen/Thema's/Energie/Warmtekrachtkoppeling»
Met onder andere verschillende handige tools:
- Een WKK-dossier
- Een rekenmodule "COGENcalc.xls " om een voorstudie uit te voeren
- Een simulatiemodule "COGENsim 2.06" met gebruiksaanwijzing
- Een document "Hoe een haalbaarheidsstudie uitvoeren volgens de regels van de kunst"
• De WKK-facilitator tot uw dienst
• De Energiepremies
• De groenestroomcertificaten
• De informatie- en studiedagen met bedrijfsbezoeken
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Steunmaatregelen voor een wkk-project in het brussels hoofdstedelijk gewest

ENERGIE

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

BESLUIT
WKK is een toekomsttechnologie!
WKK integreert zich gemakkelijk in elke vestiging die belangrijke warmte- en elektriciteit behoeften
heeft. Bovendien kan een WKK talrijke voordelen bieden aan de eigenaar, hetzij door verlaging
van de energiefactuur of door de vermindering de CO2 uitstoot. Elke bijkomende investering,
synoniem aan het creëren van arbeidsplaatsen, moet zich echter kunnen verantwoorden vanuit
een economisch standpunt. Dat is deels de taak van deze gids: een eerste voorstudie kunnen
opmaken voor de WKK-eenheid en de rendabiliteit bepalen.
De voorgestelde methodologie is vereenvoudigd voorgesteld zonder echter simplistisch te zijn.
Hiervoor kan u ook de rekenmodule COGENcalc.xls gebruiken die een informatica versie is van
de methode voor het dimensioneren en het berekenen van de rendabiliteit zoals in deze gids
uitgelegd. Deze rekenmodule kan gedownload worden van: www.leefmilieubrussel.be onder de
rubriek «Professionelen/Thema's/Energie/Warmtekrachtkoppeling».
Eenmaal deze stap voltooid, kan u beslissen of het de moeite loont een haalbaarheidsstudie
te laten uitvoeren, die de eerste resultaten zal valideren in functie van uw bedrijf. Het is op basis
van deze objectieve validatie dat U met kennis van zaken kunt beslissen een WKK-eenheid te
installeren.
Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:
- Ofwel geniet u van een vermindering van uw energiefactuur zonder u verder te bekommeren over
de werking van de WKK.
- Ofwel wenst u de volledige controle over uw investering om uw winsten te maximaliseren.
De financiering van uw project hangt af van deze keuze.

WKK is een warm aan te bevelen technologie !
Vanuit een globaal standpunt levert WKK een actieve bijdrage aan een politiek van duurzaam
energiebeheer. Door een belangrijke primaire energiebesparing draagt deze technologie bij tot
een vermindering van de CO2-uitstoot en een verminderde energieafhankelijkheid, waardoor
WKK bijdraagt om aan de Kyotoverplichtingen te voldoen.
Het is dus logisch dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WKK-projecten wil aanbevelen en steunen.
Naast het gratis ter beschikking stellen van
een facilitator om u te begeleiden in de beginfase van uw project, heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest energiepremies voorzien en een mechanisme van groenestroomcertificaten uitgewerkt die U bijkomende inkomsten verschaft en op deze manier de
rentabiliteit van het project nog aantrekkelijker maakt.

AAN HET WERK !
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Berekenen van het aantal groenestroomcertificaten

BIJLAGE 1

BEREKENEN VAN HET AANTAL
GROENESTROOMCERTIFICATEN
E = Hoeveelheid netto elektriciteit
opgewekt door de installatie,
uitgedrukt in MWh;
Q = Hoeveelheid nuttige warmte
geleverd door de installatie,
uitgedrukt in MWh;
I = Hoeveelheid primaire energie
verbruikt door de installatie om een
hoeveelheid E aan elektriciteit en
een hoeveelheid Q aan warmte te
leveren, uitgedrukt in MWh;
ECO2 = Hoeveelheid CO2 geloosd
door deze elektrische referentiecentrale voor de productie van een
hoeveelheid elektriciteit E;
uitgedrukt in kg CO2 ;
QCO2 = Hoeveelheid CO2 geloosd
door deze referentieketel voor de
productie van een hoeveelheid
warmte Q; uitgedrukt in kg CO2 ;
FCO2 = Hoeveelheid CO2 geloosd
door de WKK voor de productie
van een hoeveelheid elektriciteit E
en van een hoeveelheid warmte Q;
uitgedrukt
in kg CO2 ;

De besparing aan CO2-uitstoot : GCO2
Voor een kwaliteits WKK, wordt de besparing aan CO2-uitstoot berekend uit het verschil tussen de CO2-uitstoot van zogenaamde referentieinstallaties (ECO2 en QCO2) en de CO2 uitstoot van de WKK(FCO2)
GCO 2 = (ECO 2 + QCO 2) - FCO 2

Relatieve CO2 vermindering: R CO2
Wordt berekend door de besparing aan CO2 (GCO2) gerealiseerd door
de WKK te delen door de CO2-uitstoot van de referentie installaties om
dezelfde hoeveelheid elektriciteit(E) en warmte (Q) te produceren, deze
moet groter of gelijk zijn aan 5%.
R

CO 2

=

GCO 2
ECO 2 + QCO 2

� ≥ 5%

Berekening van het aantal groenestroomcertificaten: N
Wordt berekend door de besparing aan CO2-uitstoot (GCO2) te delen
door de CO2-emissiecoëfficiënt van aardgas. Deze werd vastgelegd op
217 kg/MWh.
N=

GCO 2
217

Door referentieinstallaties verstaat men:
■

voor de productie van elektriciteit:

Een referentie elektrische centrale van het STEG type op aardgas
met een rendement van 55% en een CO2 emissiecoëfficiënt van 217
kg/MWh.
De hoeveelheid CO2 uitstoot van deze referentiecentrale voor de
productie van een hoeveelheid elektriciteit E is:
ECO 2 =

■

E
55%

x 217

voor de productie van warmte:

Een referentiestookketel op aardgas met een rendement van 90% en
een CO2-emissiecoëfficiënt van 217 kg/MWh.
De hoeveelheid CO2 geloosd door deze referentieketel voor de productie van een hoeveelheid warmte Q is:
QCO 2 =
Inleiding tot warmtekrachtkoppeling
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■

Voor de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte:

Hieronder verstaat men een WKK-eenheid waarvan de brandstof (met
een bepaalde CO2-emissiecoëfficiënt gelijk aan Cx) en het elektrische
rendement (αe) bepaald zijn door de gekozen technologie.
De CO2-uitstoot (FCO2) door de WKK bij een verbruik van I MWh
brandstof om een hoeveelheid elektriciteit E (MWhe) en een hoeveelheid warmte Q (MWth) te produceren is:
FCO 2 = I x Cχ
Uitgedrukt in functie van E:
FCO 2 =

E
αe

x Cχ

Met Cχ de CO2-emissiecoëfficiënt van de gebruikte brandstof van de WKK.

Waarden van de CO2emissiecoëfficiënt voor
verschillende brandstoffen:
(kg CO2/MWh)
Brandstof

Cχ

Aardgas

217

Stookolie

306

Kolen

385

Biodiesel*

80

Plantaardige olie*

65

* moet nog worden bevestigd.
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VOORBEELD :
Veronderstel een WKK-installatie die I= 1000MWh gas verbruikt, een
hoeveelheid elektriciteit produceert E = 350 MWhe en een hoeveelheid warmte levert Q = 500 MWhth.
De hoeveelheid aan primaire energie die door de referentiecentrale
verbruikt wordt om dezelfde hoeveelheid elektriciteit te produceren is:
350
55%

= 636 MWh

aardgas

De hoeveelheid aan primaire energie die door de referentiestookketel
verbruikt wordt om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren is:
500
90%

= 555 MWh

aardgas

De CO2 besparing is: GCO 2 = (ECO 2 + QCO 2)-FCO 2
ECO 2 = 636 x 217 = 138 012 Kg CO2
QCO 2 = 555 x 217 = 120 435 Kg CO2
FCO 2 = 1 000 x 217 = 217 000 Kg CO2
GCO 2 = (138 012 + 120 435) - 217 0000 = 41 447 kg CO2
De relatieve CO2-besparing R

=

GCO 2
ECO 2+QCO 2

=

CO 2

wordt dan:

41 447

= 16% (dus ≥ 5%)

138 012 + 120 435

Het aantal groenestroomcertificaten N bedraagt:

N=

G CO 2
217

=

41 447
217

= 191
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Dimensioneren van een WKK-eenheid

BIJLAGE 2

DIMENSIONEREN VAN EEN WKK-EENHEID
De dimensionering bestaat erin om het thermisch en elektrisch vermogen van de WKK en het aantal werkingsuren,gedurende dewelke de
opgewekte warmte en elektriciteit optimaal worden benut, te bepalen.
De voorgestelde methode is gebaseerd op de warmtenoden van uw
instelling en bestaat uit de volgende vier stappen:
- bepalen van uw nettowarmtebehoefte
- kiezen van een «type profiel» van het warmteverbruik
- bepalen van het thermisch vermogen van de WKK-eenheid
- keuze van een WKK-eenheid

Stap 1. Bepalen van de nettowarmtebehoefte (Wnto).
Om een kwaliteits-WKK te bekomen, waardoor men dus een maximale rendabiliteit van de geproduceerde energie bekomt, dimensioneert
men gewoonlijk op de warmtebehoeften.
De geproduceerde elektriciteit zal of intern kunnen worden verbruikt,
of worden verkocht. In deze voorstudie wordt ervan uitgegaan dat de
totale geproduceerde elektriciteit intern wordt verbruikt.
Van uw jaarverbruik aan brandstof (Qbrandstof) trekt u al wat niet dient
voor warmwaterproductie of stoom d.w.z.
- de energie die voor koken en andere specifieke toepassingen
wordt gebruikt en die niet kan vervangen worden door WKK-warmte
(QnietWKK);

AARDGASFACTUUR
De kWh die vermeld staan op de
aardgasfactuur zijn uitgedrukt in
Bovenste Calorische
Verbrandingswaard (CBW),
men moet ze omzetten naar
COW (Calorische Onderwaarde)
Praktisch volstaat het de
vermelde kWh te vermenigvuldigen met 0,9.

- de verliezen van de stookinstallatie (ketel- en stilstandsverliezen).
Meestal geld een grootteorde van 90% gemiddeld jaarlijks rendement
voor een recente ketel. Voor een condensatieketel kan dit rendement
101% bedragen. Daarentegen zal een oude ketel slechts 60 à 85%
halen (ηketel);
- verspillingen die gemakkelijk te vermijden zijn door energiebesparingen
(REG) (betere isolatie, betere regeling, ...). Men doet er beter aan deze
besparingsmaatregelen in te voeren alvorens een WKK teplaatsen om
een kostelijke overdimensionering te vermijden.
Het resultaat van deze aftrekking geeft de netto warmtebehoefte,
uitgedrukt in kWh/jaar :

Wnto = ηketel x (Qbrandstof - QnietWKK- REG) [kWhq/jaar] (formule A)
Onderste calorische verbrandingswaarde (COW) van enkele fossiele brandstoffen :
Stookolie :

9,9

[kWhp/liter]

Aardgas:

10,8 [kWhp/Nm3]

Anthraciet :

8,7

[kWhp/kg]

Propaan:

6,4

[kWhp/liter]

Biodiesel :

9,1

[kWhp/liter]

Koolzaadolie :

9,7

[kWhp/liter]
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Stap 2. Keuze van een «type profiel»
van warmteverbruik

PROFIEL A
Activiteit : enkel dag - 5 dagen op 7

PROFIEL B
Activiteit : enkel dag - 6 dagen op 7

Voorbeeld :
kantoor gebouwen,
scholen,
diensten aan personen,
...

Het verloop van het warmteverbruik van
uw bedrijf is belangrijk voor de voordimensionering van een WKK. Men mag
aannemen dat uw warmteverbruik een
typisch profiel kent eigen aan het ritme van
de betrokken activiteit. Kies tussen de 6
hiernaast geschetste type profielen datgene
wat het best met uw activiteit overeenkomt.

Voorbeeld :
winkels,
cultuur,
...

* Verbruik in %

Wnto van een type dag (%) - uur/uur profiel
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B : Activiteit: enkel dag - 6 dagen op 7
C : Activiteit: enkel dag - 7 dagen op 7
D : Activiteit: continu - 7 dagen op 7

Wnto van een type week (%) - dag/dag profiel

E : Activiteit (bedrijf): enkel dag - 5 dagen op 7
F : Activiteit (Huisvesting): - 7 dagen op 7

* Verbruik in %

*Verbruik :
verbruik van een uur in een type dag (in %)
verbruik van een dag in een type week (in %)
verbruik van een maand in een type jaar (in %)
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ENERGIE

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

PROFIEL C
Activiteit: enkel dag - 7 dagen op 7

PROFIEL D
Activiteit: continu - 7 dagen op 7

PROFIEL E
Activiteit : enkel dag - 5 dagen op 7

Voorbeeld :
zorgsector,
horeca,
...

Voorbeeld :
sportcentra,
...

PROFIEL F
Activiteit (Huisvesting): 7 dagen op 7

Voorbeeld :
KMO met een regelmatig
verbruik, bvb wasserijen, stoomerijen

Voorbeeld :
collectieve huisvesting,
...
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Stap 3. Bepalen van het thermisch vermogen van de WKK

Met de voordimensionering zoekt men de grootst mogelijke WKK op te stellen, die voldoet aan
de basisvoorwaarde: alle geproduceerde warmte en elektriciteit optimaal gebruiken.
Aan elk type profiel beantwoordt een optimale grootte die aan de basisvoorwaarde voldoet. Deze
grootte wordt uitgedrukt door de factor PartWKK die het aandeel van het maximale warmteverbruik
voorstelt, die door de WKK kan worden geleverd.
Zo wordt het thermisch vermogen van de WKK:

Wnto x PartWKK
PQWKK = ––––––––––––––––––
UQ

(formule B)

[kWq]

Waar UQ = aantal uren gedurende dewelke een goed ontworpen klassieke verwarmingsinstallatie
op nominaal vermogen zou moeten werken om de netto warmtenoden te dekken (NetW);
Anderzijds is de hoeveelheid warmte, opgewekt door de WKK, gelijk aan:
Q WKK = PQWKK x U WKK

[kWhq]

(formule C)

Waar U WKK = aantal uren gedurende dat de WKK op nominaal vermogen zou moeten werken.
De waarden van deze verschillende parameters voor elk van de type profielen zijn opgenomen
in deze tabel:

Type profiel

UQ (uren)

U WKK (uren)

Part WKK (%)

A

2005

3923

20%

B

2139

4213

21%

C

4339

4676

44%

D

2906

5414

24%

E

2699

2894

46%

F

3327

4779

30%
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Q (%)

OM ER MEER OVER TE WETEN :

Chronologisch verloop van het warmteverbruik

100

Om de waarden te kennen van de verschil-lende
parameters die nodig zijn voor de dimensionering van de WKK, volstaat het de belastingscurve
op te stellen van het warmteverbruik.
Deze curve stelt het warmteverbruik uur per uur
voor, gerangschikt volgens afnemende grootte
op jaarbasis, uitgedrukt in % van het maximumverbruik. Voor elk type profiel kan dus een
curve worden afgeleid.
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Daar een WKK zich terugverdient door de
vermindering van de elektriciteitsfactuur, geeft
men er de voorkeur aan ze te doen draaien gedurende de periode dat de elektriciteit het duurst
is, dus gedurende de piek uren. Door het groenestroomcertificatensysteem van het Brussels
Gewest, wordt een financieel steuntje gegeven
die het zinvol maakt de WKK ook gedurende de
dal uren te laten draaien. Inderdaad, dankzij de
groene-stroomcertificaten, kan de kostprijs van
WKK-geproduceerde elektriciteit minder zijn dan
de aankoop via het net, zelfs gedurende dal uren.
De voordimensionering is erop gericht om de
WKK zodanig te laten werken, dat de warmte- en
elektriciteitsproductie, en dus groenestroomcertificaten maximaal is. Dit komt erop neer het
thermisch vermogen van de WKK zodanig te
kiezen dat de rechthoek "vermogen x uren" in
het diagram onder de belastingscurve zo groot
mogelijk is. Deze rechthoek stelt de geproduceerde energie van de WKK voor .
De twee parameters van de dimensionering,
UWKK en PartWKK zijn dan gekend. UWKK, de basis
van de rechthoek, stelt de werkingsduur op vol
vermogen van de WKK voor. Dit is een minimumduur, daar de WKK eventueel nog langer zal
kunnen werken indien men ook op deellast kan
werken (bv. tot 80%). PartWKK, de hoogte van de
rechthoek, stelt dus het % van het maximale
thermische vermogen van de site voor, die door
de WKK effectief kan worden geleverd. De bestaande ketels leveren dus het supplement of
zelfs de totale warmte wanneer de WKK stilligt
voor onderhoud of om te vermijden dat te veel
elektriciteit zou moeten verkocht worden aan
een te laag tarief. De WKK vervangt dus nooit
een klassieke thermische installatie, maar vervolledigt ze.
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Stap 4. Keuze van
een WKK

Nu we het thermisch vermogen kennen van de op te
stellen WKK, moeten we het
overeenstemmend elektrisch
vermogen, de hoeveelheid
geproduceerde elektrische
energie, het investeringsbedrag, de uitbatingskosten, ...
vastleggen om de rendabiliteit
van het project te kunnen inschatten.

DEFINITIES :
PQ WKK [kWth]: Thermisch
vermogen van de WKK

PE WKK [kWe]: Elektrisch
vermogen van de WKK

Deze technisch-economische
parameters zijn onderworpen
aan de keuze van de WKK.
U vindt ze terug in de volgende grafieken. Deze grafieken geven de gemiddelden uit
offertes van WKK-leveranciers
van het jaar 2007.
Elk project is echter afzonderlijk te behandelen en de
te weerhouden waarden

Investering

[€/kWe]:
De totale kost van de WKKeenheid bestaande uit:
1. de basisprijs;
2. het supplement voor de
parallelschakeling op het
net en de veiligheden;
3. een container met
geluidsdemping;
4. de warmtewisselaars;
5. de elektrische componenten
om de aansluiting te maken
tussen de alternator en het
laagspanningsbord;
6. bouwwerken.
8. Voor de gasturbines is het
niet de totale investering van
de warmterecuperatie die in
aanmerking genomen wordt,
maar wel het verschil tussen de
kost van de recuperatieketel en
de kost van de stoomketel die
door de WKK vermeden kan
worden.

Onderhoud [c€/kWhe]:
onderhoudskost per kWe,
bestaande uit: een contract
«all in» (olie, verzekering,
machinebreuk en onderhoudsbeurten). In deze kost zijn de
monitoring, en de dagelijkse
controles niet inbegrepen.

αE [-]elektrisch rendement:

gedeelte van de energie
dat in elektriciteit is omgezet.

K e u z e
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kunnen beduidend van de
gegeven waarden afwijken. Alleen
een haalbaarheidsstudie van
een deskundig studiebureau
kan als basis dienen voor een
mogelijke investeringsbeslissing.
Voor een voorstudie volstaan
echter deze cijfers.

Bij twijfel over de te kiezen
technologie kunnen verschillende varianten uitgeprobeerd
worden.

ENERGIE

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

De jaarlijkse hoeveelheid aan
WKK-elektriciteit bedraagt dan:
EWKK = PEWKK x UWKK [kWhe]

(formule D)

W K K - e e n h e i d
Inleiding tot warmtekrachtkoppeling
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BIJLAGE 3

DE RENTABILITEIT VAN UW
WKK-PROJECT BEREKENEN
De eigenaar haalt veel voordelen uit zijn WKK, zowel economisch, sociaal
als ecologisch. Maar uiteindelijk zal de rendabiliteit vaak bepalend zijn voor
de beslissing.
Naast het opwekken van een gedeelte van uw warmtenoden, produceert
de WKK ook een gedeelte van uw elektriciteit. Deze zal dus niet meer aangekocht moeten worden bij uw leverancier. Ook moeten de inkomsten van de
verkoop van groenestroomcertificaten worden meegerekend. Daarvan
moeten de onderhoudskosten en het hoger brandstofverbruik worden afgetrokken. Het verschil tussen jaarlijkse winsten en uitgaven geeft de jaarlijkse
nettowinst.
We overlopen hieronder de 7 stappen van de rendabiliteitsberekening van
een WKK-project.

Stap 1. De elektriciteits besparing berekenen.
Het totaal bedrag van een factuur omvat:
- De prijs van de levering: het is het enige element dat verschilt van leverancier tot leverancier. Deze legt zijn prijs vast in functie van de algemene
kosten, zijn verkoopspolitiek en de prijsformules die hij voorstelt al naargelang het verbruikte volume en het profiel.

Verdeling van de elektriciteitsfactuur
Transmissie 6 %
BTW 21 %

Heffingen 6 %

Distributie 35 %

Energiekost 36 %

- De transport- en distributiekosten: een niet te onderhandelen kost, daar
wordt ze vastgelegd door de federale regulator. Zij kan echter verschillen
in functie van de exploitatiekosten van iedere beheerder. U kunt de
tarieven van ELIA en Sibelga op hun website raadplegen.
- De taksen en belastingen: het betreft federale bijdragen voor de federale regulator, de ontmanteling van de kernenergie-installaties te Mol, de
sociale maatregelen en de bijdrage voor de vermindering van broeikasgassen. Op regionaal vlak houden deze belastingen een bijdrage in voor
de financiering van de openbare diensten waarmee Sibelga is belast.
Om u te kunnen helpen bij het berekenen van de gemiddelde prijs van
uw elektriciteit legt u best een kleine tabel aan met voor elke maand uw
totaal-verbruik (kWh piekuren + kWh daluren) en het totaal van de factuur
(zonder BTW).
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ENERGIE

OPTIMAAL
GEBRUIKEN
januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

sept.

okt.

nov.

dec.

175

172

171

160

176

185

181

186

168

158

178

175

2 085

kWh PU

26 976

23 657

26 097

21 101

22 579

24 444

25 725

23 212

22 612

24 071

24 078

24 366

288 918

KWh DU

14 954

13 002

12 963

14 991

13 971

14 503

19 641

13 286

13 853

13 833

14 137

17 059

176 193

kWh tot

41 930

36 659

39 060

36 092

36 550

38 947

45 366

36 498

36 465

37 904

38 215

41 425

465 111

3 864.16

3 562.66

3 699.20

3 374.97

3 679.33

3 871.55

4 099.25

3 622.41

3 532.84

3 618.16

3 814.02

3 919.41

44 657.96

KWh max

Totaalbedrag
Excl. BTW

44 657.96

Gemiddelde prijs (PrijsEgem):

465 111

Totaal.

= 0.096 EUR/kWh.

Om de besparing op uw elektriciteitsfactuur te kennen, volstaat het in een eerste benadering
deze gemiddelde prijs te vermenigvuldigen met de hoeveelheid elektriciteit geleverd door de
WKK. Dit volume hoeft niet meer aangekocht te worden van uw leverancier.
Winstelek= Prijs

Egem

x EWKK [EUR/jaar]

(formule E)

(zie stap 4,bijlage 2)

Stap 2. De warmtebesparing berekenen
Normaal wordt warmte geproduceerd vertrekkende van stookolie of aardgas. De vrijmaking van
de aardgasmarkt is minder ver gevorderd dan deze van elektriciteit. Tenzij u een zeer grote verbruiker bent, zult U steeds aan vastgelegde tarieven onderhevig zijn.
Zoals voor het elektrisch deel volstaat het een tabel op te stellen van het maandelijkse brandstofverbruik voor verwarming en de aanverwante kosten, en dit op jaarbasis.
Zo vindt U de gemiddelde kost van de brandstof voor uw bestaande stookinstallatie.
januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

sept.

okt.

nov.

dec.

Totaal

BVW

309 625

343 707

294 171

205 881

122 734

151 640

34 531

76 041

81 030

130 763

218 327

315 995

2 284 445

OVW
(=BVWx0.9)
Totaalbedrag
Excl. BTW

278 663

309 336

264 754

185 293

110 461

136 476

31 078

68 437

72 927

117 687

196 494

284 395

2 056 00

9 553.15

10 582.15

9 108.12

6 474.95

3 872.40

4 953.22

1 148.44

2 480.86

2 638.03

4 329.81

7 284.16

10 480.71

72 906.00

72 906

Gemiddelde prijs (Prijs Brand gem):

2 056 000

= 0.03546 EUR/kWh.

De WKK-warmte zal niet meer geleverd moeten worden door de bestaande stookinstallatie.
Dit betekent dus een warmtebesparing.
Voor het volume brandstof dat niet verder door de bestaande stookinstallatie verbruikt wordt,
volstaat het de hoeveelheid WKK-warmte te delen door het rendement van de stookinstallatie.
De bespaarde hoeveelheid brandstof van de stookinstallaties wordt:
Verbruik ketel =

QWKK

[kWh prim/jaar] (zie stap 3, bijlage 2)

ηketel

(formule F)

De besparing bekomt men door dit volume te vermenigvuldigen met de gemiddelde brandstofprijs.
Winst warmte = Verbruik ketel x Prijs Brand gem [EUR/jaar]

Inleiding tot warmtekrachtkoppeling

35

Tertiaire sector, kmo, huisvesting

(formule G)

Haal meer uit uw energie met een warmtekrachtkoppeling
De rentabiliteit van uw WKK-project berekenen

Stap 3. De winst door groenestroomcertificaten.
De verkoop van groenestroomcertificaten, die de eigenaar van een kwaliteits-WKK heeft
bekomen, verzekert hem bijkomende inkomsten. De verkoopprijs van een groenestroomcertificaat is echter onderworpen aan de marktprijs, volgens vraag en aanbod.
De maximumprijs is gebonden aan de boeteprijs, namelijk € 100 in 2009.
Vandaag schommelt de prijs van de groenestroomcertificaten tussen € 83 en € 95.
De winst door de verkoop van de groenestroomcertificaten:

WinstGSC = N x PrijsGSC [EUR/jaar]
Met

(formule H)

N = aantal certificaten
PrijsGSC= marktprijs groenestroomcertificaat

Stap 4. De brandstofkosten berekenen
We hebben uiteraard brandstof nodig voor de WKK. Om de hoeveelheid te kennen, volstaat het
de hoeveelheid geproduceerde WKK-elektriciteit (EWKK) te delen door het elektrisch rendement
van de WKK (αE).
Verbruik

WKK

=

EWKK
αE

Brandstofkost WKK = Verbruik

[kWh

WKK

prim/jaar]

x Prijs

Brandstof

(formule I)

WKK

[EUR/jaar]

(formule J)

Stap 5. De onderhoudskosten berekenen.
De WKK moet goed onderhouden worden. De kosten van het onderhoud evolueren in functie van
technologie en het vermogen van de WKK, uitgedrukt in c€/kWhe. (zie grafieken p. 32 en 33)
Door die kost te vermenigvuldigen met de jaarlijks geproduceerde elektriciteit, bekomt men de
jaarlijkse onderhoudskost.
Jaarlijkse onderhoudskost= EWKK x Kostonderhoud [EUR/jaar]
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ENERGIE

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

Stap 6. Schatting van het investeringsbedrag.
Het investeringsbedrag bekomt men door de kost per opgestelde kWe, terug te vinden in de
grafieken blz. 32 en 33, te vermenigvuldigen met het elektrisch vermogen van de WKK, met aftrek
van eventuele subsidies.
Rekening houdend met studiekosten (7%), montage en aansluiting (13%), en mogelijke onvoorziene kosten (10%), wordt een overinvestering van 30% genomen.
Investering net = (PE WKK x Kost per kWe x 1.3) - Subsidies [EUR excl.btw] (formule L)

Stap 7. De rendabiliteit van het project schatten
Het eerste criterium is een positieve jaarlijkse nettowinst. Deze is het verschil van de som van alle
inkomsten en de som van alle uitgaven.
Jaarlijkse Nettowinst = Winstelek + Winstwarmte + WinstGSC – BrandstofkostWKK – OnderhoudskostWKK [EUR/jaar]

Een tweede criterium, dat toelaat snel het financiële belang van een project in te schatten, is de
eenvoudige terugverdientijd op de investering. Het is de periode, in jaren uitgedrukt, waarna de
aanvankelijke investering volledig gedekt wordt door de jaarlijkse winsten.
Het volstaat de nettoinvestering te delen door de jaarlijkse nettowinst.
Terugverdientijd =

Investering
Jaarlijkse

net

(jaar)

(formule N)

Nettowinst

In het algemeen stelt men dat de investering in een WKK zinvol is als de terugverdientijd korter is
dan 5 jaar, maar langere terugverdientijden zijn zeker niet uitgesloten.
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VOORBEELD : Rusthuis
Berekening van de WKK-eenheid
Stap 1: Bepalen van uw netto warmtebehoefte Wnet= hketel x (Qbrandstof - QnietWKK - REG)
Qbrandstof (OVW) = 2 056 000 kWhp/jaar (blz. 35)
Q nietWKK = 0
(blz. 35)
REG = 205 600 kWhp/jaar (10 %)
(blz. 35)
ηketel = 80%
(blz. 35)
Wnet = 1 480 320 kWhq/jaar
(formule A, blz. 27)
Stap 2: Keuze van een “type profiel” van warmteverbruik
Type = D (continu activiteit 7d/7d.)
Stap 3: Het thermisch vermogen van een WKK-eenheid bepalen
PQ WKK = Wnet x Part WKK/Uq
PQ WKK = 122 kWhth
(formule B, blz. 30)
QWKK = 661 896 kWhth/jaar
(formule C, blz. 30)
Stap 4: Keuze van een WKK EWKK = PEWKK x UWKK
PEWKK = 73 kWe
(grafiek blz. 33)
Investering = 1350 €/kWe
(grafiek blz.32)
Onderhoud = 2 c€/kWhe
(grafiek blz. 32)
αE = 33 %
(grafiek blz. 32)
EWKK = 395 222 kWhe/jaar
(formule D, blz. 33)

De rendabiliteit van uw WKK-project berekenen
Stap 1: De besparing op de elektriciteitsfactuur berekenen Winstelek = Prijsgem Elek. x EWKK
Prijsgem Ele : 0.096 €/kWhe
(blz. 35)
Winstelek = 0.096 x 395 222 = 37 941 €/jaar
(formule E, blz. 35)
Stap 2: De warmtebesparing berekenen Winst warmte = Verbruikketel x Prijsgem Brandstof
Prijs gem Brandstof : 0.03546 €/kWh
(blz. 35)
Verbruikketel = 661 896/0.8 = 827 370 kWhprim/jaar
(formule F, blz. 35)
Winst warmte = 827 370 x 0.03546 = 29 338 €/jaar
(formule G, blz. 35)
Stap 3: De winst door de groenestroomcertificaten berekenen WinstGSC = N x PriisGSC
AantalGSC : 251
PriisGSC (geschat) : 90 €
WinstGSC = 251 x 90 = 22 590 €/jaar
(formule H, blz. 36)
Stap 4: De brandstofuitgave berekenen VerbruikWKK = EWKK / αE
VerbruikWKK = 395 222/0.33 = 1 197 642 kWhprim/jaar (formule I, blz. 36)
Brandstofkost WKK = 1 197 642 x 0.03546 = 42 468 €/jaar (formule J, blz. 36)
Stap 5: De onderhoudsuitgave berekenen Onderhoudskost = EWKK x Kostonderhoud
Onderhoudskost = 395 222 x 2 c€ = 7 904 €/jaar
(formule K, blz. 36)
Stap 6: Schatting van het investeringsbedrag
Investering = (PEWKK x Kost/kWe x 1,3) – Subsidies
(in de veronderstelling van een subsidie van 20%)
Investeringnet = 73 x 1350 x (1 + 40 %) x (1 - 20%) = 110 376 € (formule L, blz. 37)
Stap 7: Rentabiliteit van het project schatten
JaarlijkseNettowinst = Winstelek + Winstwarmte + WinstGSC - Brandstofkost - Onderhoudsuitgave
37 941 + 29 338 + 22 590 – 42 468 – 7 904 = 39 497 € (formule N, blz. 37)

Terugverdientijd =

110 376
39 497
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BIJLAGE 4

ENERGIE

Samenvattende Fiche (te fotokopiëren)

OPTIMAAL
GEBRUIKEN

BEREKENING VAN DE WKK-EENHEID
Stap 1 :

Bepalen van uw netto warmtebehoefte : NetW = hketel x (Qbrandstof - QnietWKK - REG)
Qbrandstof (OVW) = ............................................................ kWhp / jaar

(blz 27)

QnietWKK = ............................................................ kWhp / jaar

(blz 27)

REG = ............................................................ kWhp / jaar

(blz 27)

ηketel = ............................................................ %

(blz 27)

Wnet = ............................................................ kWhq / jaar
Stap 2 :

(formule A, blz 27)

Keuze van een "type profiel" van warmteverbruik
Type = ...........

Stap 3 :

(blz 28, 29)

Het thermisch vermogen van een WKK eenheid bepalen : PQWKK = NetW x PartWKK / Uq
Part

WKK

= ..............................

(tabel blz 30)

UQ = ............................. u.

(tabel blz 30)

PQWKK = ....................... kWhth

(formule B, blz 30)

UWKK = ............................. u.

(tabel blz 30)

QWKK = ....................... kWhth / jaar
Stap 4 :

(formule C, blz 30)

Keuze van een WKK : EWKK = PEWKK x UWKK
PE WKK = .............................. kWe

(grafiek blz 32, 33)

Investering = .............................. € / kWe

(grafiek blz 32, 33)

Onderhoud = .............................. € / kWhe

(grafiek blz 32, 33)

αE = ..............................

(grafiek blz 32, 33)

EWKK = ....................... kWh / jaar

(formule D, blz 32, 33)

DE RENTABILITEIT VAN UW WKK-PROJECT BEREKENEN
Stap 1 :

De besparing op de elektriciteitsfactuur berekenen : Winstelek = Prijsgemid Ele. x EWKK
Prijsgem Elek = .......................�/kWhe

(blz 35)

Winstelek =............................. � / jaar
Stap 2 :

(formule E, blz 35)

De warmtebesparing berekenen : Winstwarmte = Verbruikketel x Prijsgem Brandstof
Prijsgem Brandstof = ......................................�/kWh
Verbruikketel =............................. kWh

(blz 35)

prim/jaar

(formule F, blz 35)

Winstwarmte =............................. � / jaar
Stap 3 :

(formule G, blz 35)

Winst aan groenestroomcertificaten berekenen : WinstGSC = N x PijsGSC
WinstGSC =............................. � / jaar

Stap 4 :

Stap 5 :

(formule H, blz 36)

Brandstof kost berekenen : VerbruikWKK = EWKK/αE
VerbruikWKK =............................. kWh prim/jaar

(formule I, blz 36)

Brandstofkost WKK =............................. � / jaar

(formule J, blz 36)

De onderhoudskosten berekenen : Onderhoudskost = EWKK x Kostonderhoud
Onderhoudskost =............................. � / jaar

Stap 6 :

Schatting van het investeringsbedrag : Investingnet = (PEWKK x Invest x 1,3) - Subsidies
Investering

Stap 7 :

(formule K, blz 36)

net

=............................. �

(formule L, blz 37)

Rentabiliteit van het project schatten
JaarlijkseNetto Winst =............................. � / jaar

(formule M, blz 37)

Terugverdientijd =............................. jaar

(formule N, blz 37)
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