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LIJST VAN AFKORTINGEN
AWZI

Afvalwaterzuiveringsinstallatie

BD

Bandingdeler

Bf

Bandingfactor

Btot

De totale bandingcoëfficiënt. Dit is de verhouding tussen het aantal toegekende groenestroomcertificaten en de totale bruto productie van groene stroom (uitgedrukt in MWh) in
het Vlaams Gewest. Btot wordt bepaald, overeenkomstig de methode, beschreven in art.
1.1.3 van het Energiedecreet.

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval

GS

Grone stroom

GSC

Groenestroomcertificaat

OBA

Organisch-biologische afvalstoffen

OT

Onrendabele top

PPA

Power purchase agreement : contract voor de verkoop van elektriciteit

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

VEA

Vlaams Energieagentschap

WKC

Warmte-krachtcertificaat

WKK

Warmte-krachtkoppeling
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LIJST VAN PARAMETERS
parameter
hvollast

U
ηel

omschrijving
Jaarlijkse vollasturen dat initieel werd gehanteerd voor de betreffende technologie
zoals opgenomen in de VITO-studies “Onrendebale toppen voor duurzame elektriciteitsopties in Vlaanderen, 2006 & 2010”.
Theoretisch aantal groenestroomcertificaten berekend op basis van het maandelijks
groen vermogen van de betreffende installatie en de vollasturen zoals berekend in
de VITO-studies 2006 & 2010.Indien het betreffende project niet behoort tot een
categorie waarvoor reeds een onrendabele top werd berekend, bepaalt het Vlaams
Energieagentschap het referentie aantal vollasturen op basis van het aantal werkelijke vollasturen van de installaties behorend tot die categorie tijdens de voorgaande 5
kalenderjaren.
Steunhoogte voor een verlenging op basis van vollasturen
Som van het aantal effectieve maandelijks uitgereikte aantal groenestroomcertificaten tijdens de initiële steunperiode
Het bruto elektrisch vermogen van de installatie
Het bruto elektrisch rendement van de installatie

ηth,WKK

Het netto thermisch rendement van de WKK-installatie

[%]

ηth,ref,Vl

Het thermisch referentierendement voor gescheiden opwekking van warmte zoals
vastgelegd in art. 6.2.10
Het elektrisch referentierendement voor gescheiden opwekking van elektriciteit
zoals vastgelegd in art. 6.2.10
Het thermisch referentierendement voor gescheiden opwekking van warmte zoals
vastgelegd in artikel 6.2.10 voor de aangehouden primaire brandstof
Het aandeel eigenverbruik van de installatie zelf, voor bepaling van de netto groenestroomproductie
Deel van bruto elektriciteitsproductie dat niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting
De specifieke investeringskost per vermogenseenheid
Het gewenste rendement op de totale investering
Het aandeel eigen vermogen in de totale investering
De interestvoet op de banklening
De beleidsperiode
De afschrijvingstermijn
De constructieperiode nodig voor het bouwen van het project
De termijn van de banklening
Het deel van de investering dat in aanmerking komt voor investeringsaftrek
Het percentage van de investeringsaftrek
Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen
Het aandeel zelfafname van de geproduceerde elektriciteit
Vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar 0
Vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie
Marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar 0
Marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie, o.a.
rekening houdend met het best haalbare productieprofiel
De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar 0 (injectietarief)
De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie (vb. injectietarief)
De marktwaarde zonder toevoeging van taksen, heffingen en vermeden netkosten

[%]

GSCvollast

GSCrest
GSCuitgereikt

ηel,ref,Vl
ηth,ref,k
EVEL
EVGSC
Ki
r
E
rd
Tb
Ta
Tc
Tr
i
IAP
VU
ZAEL
PEL,ZA
PEL,ZA,t
PEL,V
PEL,V,t
PIN
PIN,t
PTVB

eenheid
[u]

[MWh]

[MWh]
[MWh]
[kWe]
[%]

[%]
[%]
[%]
[%]
[€/kWe]
[%]
[%]
[%]
[jaar]
[jaar]
[jaar]
[jaar]
[%]
[%]
[u]
[%]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
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parameter

PPBW
PTVB
iEL,ZA
iEL,V
iPBW
iTVB
BSeff
BFWKC
PWKC
VWKB
lV
KV
KVar
iOK
PB
iB
MIS
POIS
iIS
MUS
POUS
iUS
b

omschrijving
van de vermeden primaire brandstof voor dezelfde hoeveelheid nuttige warmte in
jaar 0
De brandstofkosten van de vermeden primaire brandstof in jaar 0
De brandstofkost van de te vervangen brandstof (bijstook)
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de vermeden kost voor elektriciteit door zelfafname
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktwaarde elektriciteit bij
verkoop
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de vermeden
primaire brandstof voor dezelfde hoeveelheid nuttige warmte
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de te vervangen brandstof (bijstook)
De effectieve brandstofsubstitutie (bijstook)
De bandingfactor berekend voor warmte-krachtcertificaten
De marktprijs van de warmte-krachtcertificaten
De valoriseerbare warmte-krachtbesparing zoals bepaald conform art. 6.2.10 van het
Energiebesluit
In het jaar van de vervangingsinvestering, de hoogte in jaar 0 van die vervangingsinvestering per eenheid capaciteit, 0 in de overige jaren
De vaste kosten per eenheid capaciteit in jaar 0
De variabele kosten per eenheid productie in jaar 0
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de operationele kosten
De prijs van de brandstof in jaar 0, inclusief financieringskosten voor aankoop van
brandstof
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de brandstof
De hoeveelheid (massa) ingaande stoffen op jaarbasis
De kosten of opbrengsten aan ingaande stoffen per ton in jaar 0
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de ingaande
stoffen
De hoeveelheid (massa) uitgaande stoffen op jaarbasis
De kosten of opbrengsten aan uitgaande stoffen per ton in jaar 0
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de uitgaande
stoffen
Het percentage vennootschapsbelasting

eenheid

[€/kWh]
[€/kWh]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[€/kWh]
[kWh]
[€/kWe]
[€/kWe]
[€/kWh
e]
[%]
[€/kWh]
[%]
[ton]
[€/ton]
[%]
[ton]
[€/ton]
[%]
[%]
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LEESWIJZER
Deze cursus heeft een louter indicatief karakter. Het VITO, het VEA of de Vlaamse Overheid en hun aangestelden kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheid die tot directe of indirecte, materiële of immateriële schade aanleiding zou geven.
De gebruiker neemt kennis van deze informatie ‘as is’ en blijft eindverantwoordelijke voor het gebruik er van.
Het VEA behoudt zich het recht voor om in de toekomst wijzigingen aan dit document aan te brengen.
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1 INLEIDING
Op 19 oktober 2012 wijzigde de Vlaamse Regering het Energiebesluit voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong. Deze hervorming vloeit voort uit de decretaal voorziene
evaluatie van het steunmechanisme en had tot gevolg dat het certificatensysteem werd bijgestuurd. Deze
wijziging trad in werking op 1/1/2013.
Voor de hervorming werd één groenestroomcertificaat toegekend per opgewekte MWh groene stroom. Er
werd geen eindigheid van steun voorzien. Voor WKK installaties werd één WKC per MWh primaire energiebesparing toegekend. Maar deze steun was degressief in de tijd. Om deze reden focust de procedure voor verlenging zich op GSC en niet op WKC.
Bij de wijziging van het ondersteuningsmechanisme voor GSC werd een eindigheid van steun ingebouwd na
een periode van 10 jaar, met de biogasinstallaties voor GFT vergisting als uitzondering. Voor deze technologie
werd voor installaties met een startdatum voor 1 januari 2013 een initiële steunperiode van 20 jaar voorzien.
De wetgever voorziet drie verlengingsmogelijkheden voor biogasinstallaties die een startdatum hebben voor
1/1/2013. Een verlenging kan éénmaal worden aangevraagd op basis van vollasturen, indien men in deze 10jarige periode van steun nog niet het aantal vollasturen heeft kunnen bereiken dat men initieel voor ogen had,
overeenkomstig de VITO OT-studies. Men kan eveneens tot tweemaal toe een verlenging op basis van specifieke bandingfactor aanvragen, telkens voor een periode van vijf jaar.
Voor installaties met startdatum vanaf 1/1/2013 wordt een verlengingsmogelijkheid decretaal voorzien. (Energiedecreet art. 7.1.1. paragraaf 2 en 3), die evenwel afhankelijk is van een verdere uitwerking door de Vlaamse
Regering. Momenteel is dergelijke verlengingsoptie dus een louter theoretische mogelijkheid.

2 THEORIE
2.1 VERLENGING OP BASIS VAN VOLLASTUREN
De eigenaar van een groenestroominstallatie kan aan het Vlaams Energieagentschap een verlenging van de
initiële steunperiode aanvragen voor de periode die nodig is om het aantal groenestroomcertificaten te ontvangen zodat de toegekende steun overeenstemt met het aantal vollasturen dat initieel werd gehanteerd voor
de betreffende technologie1. Er moet echter voldaan zijn aan enkele voorwaarden. (cfr. Energiedecreet art.
7.1.1. paragraaf 1)

2.1.1 Voorwaarden
Om voor een verlenging op basis van vollasturen in aanmerking te komen, moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn:
- De installatie werd geïnstalleerd én uitgebaat volgens “de regels van de kunst”. Een definitie van dit tweede
principe is opgenomen in het Energiedecreet (art. 1.1.3., 126/1°) en luidt:
“Een uitbating overeenkomstig het « goede-huisvader »-beginsel en waarbij bovendien het potentieel aan
energie-opwekking of energie-besparing ten aanzien van het vermogen van de installatie niet significant
wordt onderbenut voor langdurige periodes door de expliciete of impliciete wil van de exploitant en/of eigenaar, en waarbij louter contractuele en/of commerciële overwegingen niet kunnen gelden als verschoning voor een langdurige onderbenutting van het potentieel van deze installatie. Kortdurende onderbenut-

1

Hiervoor verwijzen we naar de vollasturen zoals opgenomen in de VITO studies “Onrendabele toppen voor duurzame elektriciteitsopties in Vlaanderen” van 2006 en 2010. Zie verder.
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ting met het oog op een betere afstemming van elektriciteitsproductie en marktvraag of met het oog op
een ondersteuning van het netbeheer beantwoordt wel aan het « goede-huisvader »-beginsel.”
De aanvrager dient in zijn verlengingsdossier te motiveren dat voldaan werd aan het principe van de regels
van de kunst. Dit is - overeenkomstig de definitie in het Energiedecreet – een uitbating zoals een “goede
huisvader” (vertaald vanuit dit juridisch begrip betekent dit “zoals een gemiddeld zorgvuldige exploitant
van een biogasinstallatie”) én een uitbating waarbij de installatie niet langdurig werd stilgelegd omwille van
louter commerciële redenen, los van maatregelen inzake netbeheer.
- De opwekking van groene stroom komt niet van zonne-energie.
- Het uitgereikte aantal GSC moet voldoende laag zijn. Dit betekent dat het strikt kleiner moet zijn dan 95%
van het theoretisch aantal “GSCvollast” met een groen vermogen en aantal vollasturen op basis van de VITOstudies “Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties in Vlaanderen”, 2006 en 2010. (meer uitleg
onder 2.1.2)

2.1.2 Berekeningsmethodiek
𝐺𝑆𝐶𝑢𝑖𝑡𝑔𝑒𝑟𝑒𝑖𝑘𝑡 ≤ 0,95 ∗ 𝐺𝑆𝐶𝑣𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡
Waarbij:
GSCvollast:

Theoretisch aantal groenestroomcertificaten berekend op basis van het maandelijks groen elektrisch vermogen van de betreffende installatie en de vollasturen zoals berekend in de VITOstudies 2006 & 2010.
GSCuitgereikt: Som van het aantal effectieve maandelijks uitgereikte aantal groenestroomcertificaten gedurende
de initiële steunperiode.
Deze parameters worden berekend op maandbasis, met behulp van volgende formules:
𝐺𝑆𝐶𝑢𝑖𝑡𝑔𝑒𝑟𝑒𝑖𝑘𝑡 = ∑
𝐺𝑆𝐶𝑣𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 = ∑

𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑖

𝐺𝑆𝐶𝑖

ℎ𝑣𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡
∗ 𝐺𝑖 ∗ 𝑈𝑖
12
𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑖

Waarbij:
GSCi: Werkelijke uitgereikte aantal GSC maand i
Gi:
Groenfactor maand i
Ui: Elektrisch vermogen maand i van de betreffende installatie
hvollast : zie tabel Jaarlijkse vollasturen volgens de VITO studies “Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties in Vlaanderen”, 2006 & 2010. Een opsomming per technologie:
Technologie

Datum indienstneming
< 1 jan 2010 ≥ 1 jan 2010
Biogas – stortgas
4566
4566
2
Biogas – RWZI-slib en AWZI
3000
3000
Biogas – hoofdzakelijk agrarische stromen
7500
7200
Biogas – GFT (volledig nieuw)
8323
7600
Biogas – GFT (met bestaande composteringsinstallatie)
8323
7200
Biogas – overig
7500
7200
Tabel 1 : Jaarlijkse vollasturen per technologie volgens de VITO studies
“Onrendabele toppen van duurzame elektriciteitsopties in Vlaanderen”, 2006 & 2010.
2

In het VITO rapport worden de AWZI installaties samen met de RWZI installaties onder eenzelfde technologie gerekend. Hvollast voor een AWZIinstallatie bij de berekeningen van GSCvollast bedraagt dus net als een RWZI-slib installatie 3.000 uur.
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2.1.3 Steunhoogte en -periode
Indien aan de voorwaarden voldaan is, bedraagt de steunhoogte, GSCrest, het verschil in het theoretisch aantal
groenestroomcertificaten en het aantal effectief ontvangen certificaten. Er wordt 1 GSC ontvangen per 1 MWh
groenestroomproductie.
𝐺𝑆𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡 = 𝐺𝑆𝐶𝑣𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 − 𝐺𝑆𝐶𝑢𝑖𝑡𝑔𝑒𝑟𝑒𝑖𝑘𝑡
Noot: Zolang de initiële steunperiode nog loopt, kan de indicatieve GSCrest berekening niet gemaakt worden.
Immers, men beschikt dan nog niet over alle gegevens om de parameter GSCuitgereikt te berekenen.
De periode waarover de steun wordt toegekend is productie-afhankelijk. Een installatieontvangt maximaal
steun tot wanneer GSCrest is uitgeput.

2.1.4 Hypothetische voorbeelden
Aan de hand van enkele voorbeelden wordt duidelijk wanneer de groenestroominstallatie voldoet aan de 5%voorwaarde voor een verlenging op basis van vollasturen. Ook de hoogte van de steun in verschillende omstandigheden wordt schematisch gevisualiseerd. Deze voorbeelden illustreren dus enkel de berekeningsmethodiek. In werkelijkheid zal het aantal GSCuitgereikt meer fluctueren in de loop van tijd en zullen de overige
wettelijke voorwaarden door het VEA nog gecontroleerd worden.
2.1.4.1 Voorbeeld 1 : Verlenging – triviaal
In dit eerste voorbeeld besliste de VREG dat de initiële steunperiode ingaat vanaf 1/1/2005, nl. de datum voor
de eerste toekenning van GSC. Bij de veronderstelling dat het gaat over een agrarische vergister, eindigt deze
initiële steunperiode 10 jaar later, namelijk op 31/12/2014. Aangezien de installatie 95% van het theoretisch
aantal GSC over deze periode niet haalde, wordt voldaan aan de 5%-voorwaarde.

Figuur 1 : Overzicht maandelijkse groenestroomproductie [MWh]uitgereikt t.o.v. theoretisch – voorbeeld 1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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De hoogte van steun is het verschil in GSC tussen het theoretisch haalbare aantal GSC (GSCvollast) en het effectief verkregen aantal GSC (GSCuitgereikt), berekend op maandbasis. Figuur 2 visualiseert dit.

Figuur 2 : Overzicht hoogte van de steun (GSCrest) – voorbeeld 1

2.1.4.2

Voorbeeld 2 : Geen verlenging

Figuur 3 : Overzicht maandelijkse groenestroomproductie [MWh]uitgereikt t.o.v. theoretisch – voorbeeld 2
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Zoals uit Figuur 3 blijkt, heeft deze groenestroominstallatie reeds meer groenestroomcertificaten ontvangen
dan de GSCvollast. Er wordt niet voldaan aan de 5%-voorwaarde. Bijgevolg komt de installatie niet meer in aanmerking voor een verlenging van steun op basis van vollasturen want aan minimum één voorwaarde is niet
voldaan.
2.1.4.3 Voorbeeld 3 : Geen verlenging
Ook in voorbeeld 3 kan de installatie niet in aanmerking komen voor een verlenging op basis van vollasturen.
In Figuur 4 ligt het aantal effectief ontvangen certificaten weliswaar onder het theoretisch aantal, GSCvollast,
maar dit wijkt minder af dan 5%. Slechts indien GSCuitgereikt strikt lager is dan 95% van de GSCvollast, kan de installatie een verlenging van steun op basis van vollasturen aanvragen.

Figuur 4 : Overzicht maandelijkse groenestroomproductie [MWh] uitgereikt t.o.v. theoretisch – voorbeeld 3

2.1.4.4 Voorbeeld 4 : Verlenging bij uitbreiding van vermogen
Het vermogen van de groenestroominstallatie uit voorbeeld 4 is in de initiële steunperiode tweemaal uitgebreid (zie Figuur 5). Een stijging van het vermogen wordt meegenomen in de berekening van de maandelijkse
GSCvollast waarde. Figuur 6 maakt duidelijk hoe de steunhoogte, GSCrest, bepaald wordt in dit voorbeeld, namelijk het verschil tussen GSCvollast en GSCuitgereikt. In dit voorbeeld is tevens ook voldaan aan de 5% voorwaarde.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 12 van 65

Verlengingsmogelijkheden steunperiode GSC biogasprojecten (startdatum vóór 2013)

30.11.2016

Figuur 5 : Overzicht maandelijkse groenestroomproductie [MWh] uitgereikt tov theoretisch – voorbeeld 4

Figuur 6 : Overzicht hoogte van de steun (GSCrest) – voorbeeld 4
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2.2 VERLENGING OP BASIS VAN SPECIFIEKE BANDINGFACTOR
De wetgever voorziet een mogelijkheid dat een installatie na de initiële steunperiode nog aanspraak kan maken op steun gedurende tweemaal een periode 5 jaar, op basis van een projectspecifiek steunniveau. (Energiedecreet art. 7.1.1. § 1, vierde en vijfde lid)

2.2.1 Voorwaarden
- Het niet-afgeschreven deel van de oorspronkelijke investering wordt in rekening gebracht.
- Er werd een extra investering doorgevoerd en enkel het niet-afgeschreven deel komt in aanmerking. In dit
geval moet de extra investering uitgevoerd en in gebruik genomen zijn voor 1 juli 2013. De initiële hoogte
van deze extra investering bedraagt minstens 100.000 EUR. Bovendien komen uitsluitend essentiële componenten met het oog op groenestroom-productie in aanmerking.
- Ook indien de oorspronkelijke en extra investeringen volledig zijn afgeschreven op het moment dat de eerste 10-jarige steunperiode is afgelopen, kan een specifieke bandingfactor berekend worden. Hierbij worden
dan geen investeringskosten in rekening gebracht, maar wel 10% overhead op de operationele kosten (excl.
brandstof en input-outputkosten).

2.2.2 Berekeningsmethodiek
2.2.2.1 Van onrendabele top naar bandingfactor
Een specifieke bandingfactor kan bepaald worden door in het onrendabele top (OT) model de specifieke technische en financiële parameters die gepaard gaan met de installatie in te vullen en het model vervolgens uit te
rekenen. De OT is het productieafhankelijk gedeelte van de inkomsten dat nodig is om de netto contante
waarde van een investering op nul te doen uitkomen en die berekend wordt aan de hand van een cashflowberekening. De OT wordt uitgedrukt in EUR/MWh. Via deze benadering zal bijgevolg de steunhoogte worden
bepaald.
Nadat de OT berekend is, wordt de bandingfactor bepaald door deze OT te delen door de bandingdeler (BD).
De bandingdeler is de inschatting van de marktwaarde van een certificaat. Voor groene stroom is de bandingdeler vastgelegd op 97. De bandingfactor zal dus gelijk zijn aan de OT/97. Omgerekend naar groenestroomcertificaten, komt dit neer op 1 GSC per MWh productie groene stroom * bandingfactor.
De bandingfactor tijdens de eerste vijfjarige verlenging kan maximaal “1” bedragen. Bij de tweede vijfjarige
verlenging is ze maximaal gelijk aan “Btot”.
Kort voorbeeld betreffende een eerste verlenging o.b.v. een specifieke bandingfactor
De OT voor de specifieke installatie met startdatum voor 1/1/2013 is 100 EUR/MWh. Dit wordt verrekend naar
een bandingfactor van 100/97 = 1,03 EUR/MWh. Echter, de bandingfactor kan maar maximaal 1 zijn. Het project zal dan 1 GSC ontvangen per MWh opgewekte groene stroom.
2.2.2.2 Afbakening groenestroominstallatie
Hieronder wordt een overzicht gegeven van wat wordt beschouwd als onderdelen van de groenestroominstallatie bij verlengingsdossiers.
Bij de agrarische en industriële vergisters wordt onder “input” ingaande stoffen zoals OBA, energiegewassen
en mest verstaan. Indien het digestaat verder on site wordt nabehandeld, zal de output van de groenestroominstallatie het behandeld digestaat zijn. Wordt het ruwe digestaat extern behandeld, dan wordt de nabehandeling niet beschouwd als onderdeel van de groenestroominstallatie en is de output hier het onbehandelde
digestaat.
Voor stortgasinstallatie, definieert men de input als opgevangen, onvoorbehandeld stortgas. Output heeft
deze projectcategorie niet.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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GFT afval is de input voor een GFT-vergister. Als output genereert deze installatie digestaat, waarbij de nacomposteringsinstallatie niet wordt beschouwd.
RWZI-slib en AWZI installaties hebben onvoorbehandeld biogas als input. Deze projectcategorie heeft geen
output. Het onderdeel afvalwaterzuivering an sich wordt immers niet mee in rekening genomen.
2.2.2.3 Parameters van het OT-model
Om de OT zo juist mogelijk te kunnen berekenen, voorziet het model heel wat parameters. Men definieert drie
soorten:
- vast bepaald: sommige waarden zijn door het Energiedecreet of –besluit vastgelegd. Deze parameters alsook de waarde kunnen teruggevonden worden in Bijlage III/4 van het Energiebesluit (bijlage). Zo ligt de
waarde van een WKC vast op 35 EUR/WKC;
- projectspecifiek: de waarde voor deze parameters zal worden opgevraagd door het VEA. Deze parameters
zullen zoveel mogelijk moeten gestaafd worden aan de hand van documenten;
- referentiebron: andere parameters haalt men uit een vastgelegde bron. De waarde op zich kan fluctueren,
maar de bron op zich niet. Voorbeeld van een referentiebronnen is: de ENDEX (cal n+1) voor de elektriciteitsprijs bij verkoop.
Hieronder worden enkele parameters verder besproken.
Investering - Het niet-afgeschreven investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de verlenging is gelijk aan
de som van:
- Niet-afgeschreven gedeelte oorspronkelijke investering volgens het oorspronkelijke afschrijvingsritme en
enkel het niet-afgeschreven gedeelte tijdens de voorliggende verlengingsperiode
- Niet-afgeschreven gedeelte van de eventuele extra investeringen die voldoen aan de voorwaarden (zie
hoger) volgens het oorspronkelijke afschrijvingsritme en enkel het niet-afgeschreven gedeelte tijdens de
voorliggende verlengingsperiode
Figuur 7 bevat een voorbeeld van een biogasinstallatie die een verlenging aanvraagt op basis van een specifieke bandingfactor (veronderstel voor de eenvoud hier dat er geen extra investeringen zijn die in aanmerking
komen). Immers, de installatie heeft tijdens de initiële steunperiode 10 jaar steun ontvangen, terwijl de oorspronkelijke afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke investering 20 jaar was. Na 2 jaar verlenging op basis
van vollasturen, heeft de installatie nog 8 jaar afschrijvingen. Tijdens de eerste verlengingsperiode op basis van
specifieke Bf, komt enkel het niet-afgeschreven gedeelte van de oorspronkelijke investering en volgens oorspronkelijk afschrijvingsritme van de komende 5 jaar (in voorbeeld jaar 13 t.e.m. 17) in aanmerking. Tijdens de
tweede verlengingsperiode op basis van specifieke Bf, komt enkel het niet-afgeschreven gedeelte van de oorspronkelijke investering en volgens oorspronkelijk afschrijvingsritme van de komende 5 jaar (in het voorbeeld
nog niet-afgeschreven investeringen in jaar 18 t.e.m. 20), in aanmerking.

Figuur 7 : Voorbeeld Investering

Indien een investeringssteun (excl. verhoogde investeringsaftrek) werd toegekend, wordt dit in mindering
gebracht voor de bepaling van de parameter specifieke investeringskost.
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Ook indien de installatie en zijn eventueel extra groenestroom- componenten wel volledig zijn afgeschreven,
kan een specifieke bandingfactor berekend worden. Hierbij worden dan geen investeringskosten in rekening
gebracht, maar wel 10% overhead op de operationele kosten (excl. brandstof en input-outputkosten).
Onder oorspronkelijke afschrijvingsperiode wordt de initiële afschrijvingstermijn verstaan. Een afschrijvingstabel zal opgevraagd worden om toe te voegen aan het indieningsdossier, samen met een overzicht met een
opsomming van de componenten die hierin vervat zitten. Ook bij een overname wordt de bij aanvang gekozen
afschrijvingsperiode en –methodiek genomen. Als dit niet meer aantoonbaar zou zijn, rekent het VEA met een
bij aanvang gekozen afschrijvingsperiode van 10 jaar. Dat betekent dat er geen niet-afgeschreven investeringen meer zijn. Het VEA zal in dat geval enkel de 10% overhead op operationele kosten in rekening brengen
(excl. brandstof en input-outputkosten).
Termijnen – Het OT model rekent met verschillende termijnen. Zo is de beleidsperiode (T b), afschrijvingstermijn (Ta) en de termijn van de banklening (Tr) telkens 5 jaar. Een constructieperiode is hier niet van toepassing
aangezien de beleidsperiode direct ingaat de dag na het ontvangen van de laatste steun (ofwel initiële steunperiode, ofwel verlenging op basis van vollasturen, ofwel de eerste specifieke bandingfactorverlenging van 5
jaar), dus Tc=0.
Financiering – Het VEA zal opvragen met welke verhouding eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen de investering gefinancierd is. Ook de rente die betaald wordt op de lening wordt gevraagd. Voor biogasinstallatie wordt gerekend met een gewenst rendement op de totale investering van 12%.
Operationele kosten (excl. brandstofkosten, kosten in- en uitgaande stoffen) – Onder deze noemer vallen de
vaste kosten en variabele kosten zoals onderhoud. Operationele kosten moeten worden gestaafd door de
aanvrager. Hierbij grijpt het VEA terug naar contracten en facturen over een referentieperiode (standaard 5
jaar). Onder referentieperiode wordt een periode zonder uitzonderlijke gebeurtenissen verstaan en die representatief is voor de komende verlengingsperiode. Tenslotte wordt er gekeken naar de verwachte gemiddelde
jaarlijkse verandering van de operationele kosten (iOK). Deze parameter wordt overgenomen van het meest
recente VEA OT rapport.
Brandstofkosten – Indien het biogas wordt aangekocht, zal de prijs hiervan worden meegenomen en wordt dit
bepaald op basis van het verkoopscontract. Het aangekochte biogas is in dit geval de input van de groenestroominstallatie. Het digestaat is bijgevolg ook geen onderdeel meer van de groenestroominstallatie.
Opbrengst nuttige warmte – Om deze parameter te waarderen wordt de marktwaarde van de vermeden
brandstofkosten (volgens EUROSTAT) voor dezelfde hoeveelheid nuttige warmte genomen. Weliswaar is deze
parameter enkel van toepassing als het om een bio-WKK gaat. Let wel, enkel het deel van de warmte afkomstig van de bio-WKK dat gebruikt wordt buiten de groenestroominstallatie wordt in rekening gebracht. Wanneer de warmte van de bio-WKK gebruikt wordt voor de vergister en het nabehandelen van het digestaat tot
zover ze tot de GS installatie behoren (zie hierboven afbakening groenestroominstallatie), blijft de warmte per
definitie binnen de installatie en wordt de parameter dus niet opgenomen in de berekening. Tenslotte zal de
verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de te vermijden brandstof (iTVB) worden
overgenomen uit het meest recente VEA OT rapport.
Waardering ingaande stoffen – Deze procedure is niet van toepassing voor stortgas-, RWZI-slib en AWZI installaties. Voor de andere ingaande stoffen (energiegewassen, OBA, GFT-afval en mest), vraagt het VEA om op
basis van facturen voor een referentieperiode (standaard 5 jaar) volgende informatie aan te leveren:
- Hoeveelheid per inputstroom (ton)
- Kostprijs of opbrengst per inputstroom (€/ton)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Opmerking
In het OT-model is slechts één parameter opgenomen voor de jaarlijkse inputhoeveelheid (in ton), inputprijs of
–opbrengst (in EUR/ton) en de inputindex. In het OT-model wordt de totale hoeveelheid ingaande stoffen ingevuld, samen met het gewogen gemiddelde van de kostprijs of opbrengst van de verschillende ingaande stoffen. De index wordt indien er meerdere ingaande stoffen zijn, berekend aan de hand van een formule, aangezien de indexen per ingaande stof sterk kunnen verschillen. Daarom wordt gebruik gemaakt van volgende formule (wordt verder in de cursus uitgelegd met een voorbeeld):
𝑡

𝑡

𝑡

1
𝑡

𝑀𝐼𝑆,1 ∗ 𝑃𝑂𝐼𝑆,1 ∗ (1 + 𝑖𝐼𝑆,1 ) + 𝑀𝐼𝑆,2 ∗ 𝑃𝑂𝐼𝑆,2 ∗ (1 + 𝑖𝐼𝑆,2 ) + 𝑀𝐼𝑆,3 ∗ 𝑃𝑂𝐼𝑆,3 ∗ (1 + 𝑖𝐼𝑆,3 )
𝑖𝐼𝑆 = (
) −1
𝑀𝐼𝑆 ∗ 𝑃𝑂𝐼𝑆

Waarbij:
k:
De ingaande stof (OBA, mest of energiegewassen), in formule hierboven aangeduid met ingaande
stof 1, 2 en 3
iIS :
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de ingaande stoffen [%]
MIS,k:
de hoeveelheid (massa) van ingaande stof k op jaarbasis in ton
MIS :
de totale hoeveelheid (massa) van alle ingaande stoffen op jaarbasis in ton
POIS,k : de kosten of opbrengsten van ingaande stof k per ton in jaar 0, inclusief de financieringskosten voor
aankoop van ingaande stoffen
POIS :
gewogen gemiddelde kost of opbrengst van alle ingaande stoffen per ton in jaar 0, inclusief de financieringskosten voor aankoop van ingaande stoffen
iIS,k :
de verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de ingaande stof k
t:
tijd, variëren van 1 t.e.m. 4 (jaar 0 kan niet berekend worden aangezien niet kan gedeeld worden
door 0)
Waardering uitgaande stoffen - De procedure is niet van toepassing voor stortgas-, RWZI-slib en AWZIinstallaties. Voor de andere types vergisters (agrarische, GFT- en industriële vergisters), vraagt het VEA om op
basis van facturen voor een referentieperiode (standaard 5 jaar) volgende informatie aan te leveren voor de
uitgaande stoffen (dikke fractie, dunne fractie, ruw digestaat,….):
- Hoeveelheid per outputstroom (ton)
- Kostprijs of opbrengst per outputstroom (€/ton)
In het OT-model wordt de totale hoeveelheid uitgaande stoffen ingevuld, samen met het gewogen gemiddelde
van de kostprijs of opbrengst van de verschillende uitgaande stoffen. De index per uitgaande stof is de algemene inflatie waarde volgens het meest recente VEA OT rapport voor nieuwe projecten.
Technische parameters – Het bruto elektrisch vermogen (U), het bruto elektrisch rendement (ηel) en het netto
thermisch rendement, indien de groenestroominstallatie bestaat uit een bio-WKK (ηth,WKK), zullen bepaald
worden aan de hand van de beslissing voor de toekenning van GSC en beschikbare rapporteringsmodel, voor
zover deze representatief zijn voor de verlengingsperiode.
Voor bio-WKK installaties worden referentierendementen voor Vlaanderen geformuleerd in het Energiebesluit
art. 6.2.10.
Een korte opsomming voor biogas:
- Elektrisch referentierendement voor gescheiden opwekking van elektriciteit : 42%
- Thermisch referentierendement voor gescheiden opwekking van warmte : 70%
- Thermisch referentierendement voor gescheiden opwekking voor de aangehouden primaire brandstof :
90%
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De Europese referentierendementen bepalen of de bio-WKK installatie kwalitatief is of niet en zijn via deze
weg ook opgenomen in de berekeningsmethodiek. In 2016 werden de Europese referentierendementen herzien3.
% bruto elektriciteitsproductie dat niet in aanmerking komt voor GSC, aanvaardbaar voor certificatenverplichting (EVGSC) – De OT compenseert het gedeelte van de bruto elektriciteitsproductie waarvoor geen groenestroomcertificaten worden ontvangen, via de parameter EVGSC.
Volgende energieverbruiken worden met name in mindering gebracht ter bepaling van aantal GSC overeenkomstig art. 6.1.13, §2 en art. 6.1.12 van het Energiebesluit:
- Hulpdiensten (Ehd) [MWhe];
- Voorbehandelingsenergie (Evb) [MWhe] : indien het hier gaat over groenestroomproductie opgewekt uit
afval, afvalwater of mest, komt deze wel in aanmerking voor GSC, voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat een overeenkomstig energieverbruik ook vereist is bij de toepassing van de best beschikbare
techniek voor de verwerking of noodzakelijke behandeling van mest, afval of afvalwater. Dit aandeel wordt
dus niet gecompenseerd in de OT-berekening.
- Transportenergie (Etrp) [MWhe] : zolang het transport gebeurt binnen België, worden deze elektriciteitsverbruiken niet in mindering gebracht bij de toekenning van GSC. Enkel transportenergie buiten België tot aan
het Vlaams Gewest wordt dus in de OT gecompenseerd.
De formule om EVGSC [%] te bepalen, waarbij uitgegaan wordt dat 100% van de GSC’s aanvaardbaar zijn en
waarbij de groenfactor gelijk is aan 1, ziet er als volgt uit:
𝐸𝑉𝐺𝑆𝐶 =

𝐸ℎ𝑑 + 𝐸𝑣𝑏,𝑛𝑖𝑒𝑡−𝐵𝐵𝑇 + 𝐸𝑡𝑟𝑝
𝐸𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

Waarbij Ebruto : Bruto elektriciteitsproductie [MWhe]
Parameter EVGSC zal bepaald worden aan de hand van de beslissing voor de toekenning voor GSC en het beschikbaar rapporteringsmodel, voor zover deze representatief zijn voor de verlengingsperiode.
Opbrengst elektriciteit – Een uitbater van een groenestroominstallatie kan opbrengsten genereren uit de verkoop van de netto elektriciteitsproductie (injectie op het net) en/of door het verbruik van de stroom voor de
eigen bedrijfsvoering (zelfafname). Met zelfafname wordt het deel van de netto elektriciteitsproductie beschouwd dat gebruikt wordt voor andere doeleinden dan de GS-installatie, bijvoorbeeld stallen, boerderij…. Bij
verkoop wordt de elektriciteit gewaardeerd aan de ENDEX cal (periode n+1).
𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑂𝑇𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = 𝐸𝑖𝑛𝑗 + 𝐸𝑧𝑎 = 𝐸𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 ∗ (1 − 𝐸𝑉𝑒𝑙 )
Waarbij:
Enetto, OT model :

netto elektriciteitsproductie volgens het OT model (let op, dit verschilt van de E netto uit het
rapporteringsmodel, Enetto, rapporteringsmodel = Ebruto – Ehd ≠ Enetto, OT-model)
Einj : netto elektriciteit geïnjecteerd op het net [MWhe];
Eza : netto elektriciteit die zelf afgenomen werd [MWhe];
EVel : het aandeel eigenverbruik voor bepaling van de netto elektriciteitsproductie [%]. Het eigenverbruik bestaat voor biogasinstallaties uit het verbruik van de hulpdiensten, de interne voorbehandeling van het
biogas en de inputstromen en het eigenverbruik van de digestaatnabehandeling indien deze onderdeel
is van de groenestroominstallatie.
Daarnaast wordt voor de verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktwaarde elektriciteit bij
verkoop (iel,v), de waarde overgenomen uit het meest recente VEA OT-rapport voor nieuwe projecten4.
3
4

https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/26-mei-2016-ministerieel-besluit-inzake-de-vastlegging-van-referentierendementen
Terug te vinden via: http://www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/archief-berichten alsook
http://www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/rapporten
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Voor de injectiekost van elektriciteit kijkt het VEA naar facturen die de aanvrager aantoont, of eventueel naar
een power purchase agreement (PPA), indien dergelijk contract van toepassing is.
De vermeden kost voor elektriciteit bij zelfafname wordt eveneens overgenomen uit facturen voor aankoop
van elektriciteit. Indien dit niet van toepassing is, wordt gekeken naar EUROSTAT gegevens.
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de vermeden kost voor elektriciteit door zelfafname (iel,za)
tenslotte wordt eveneens overgenomen uit het meest recente VEA OT-rapport voor nieuwe projecten.
Startdatum / datum van indienstneming / datum eerste toekenning – De datum van indienstneming, ook wel
datum van inwerkingstelling genoemd, is als volgt gedefinieerd in artikel 1.1.3, 25°/1 van het Energiedecreet:
“datum waarop een productie-installatie voor het eerst in dienst werd genomen of datum waarop een warmte-krachtinstallatie ingrijpend gewijzigd werd”.
Voor groenestroomproductie-installaties komt dit overeen met de datum waarop de productie-installatie voor
het eerst elektriciteit uit een hernieuwbare energiebron produceerde. Voor warmte-krachtinstallaties komt dit
overeen met:
- de datum waarop de eerste gelijktijdige productie van elektriciteit en nuttige warmte plaatsvond, of
- de datum waarop de warmte-krachtinstallatie ingrijpend gewijzigd werd.
De definitie van de startdatum wordt gegeven in artikel 1.1.3, 113° /2 van het Energiedecreet en luidt als volgt:
- voor wat betreft projecten die niet over een stedenbouwkundige of milieuvergunning dienen te beschikken, de datum van indienstneming van de installatie5;
- voor wat betreft projecten die over een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning dienen te beschikken:
de datum waarop een aanvraag voor de toekenning van certificaten voor het project is ingediend, of de datum waarop het project beschikt over de vereiste stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning, indien deze laatste datum een latere datum is.
De datum van eerste toekenning is de basis voor de toekenning van de eerste groene stroom- of warmtekrachtcertificaten voor elektriciteit of warmte-krachtbesparing die geproduceerd/gerealiseerd werd vanaf de
datum van het volledige keuringsverslag. Voor installaties met een elektrisch of mechanisch nominaal vermogen ≤ 200 kW en waarvoor de definitieve aanvraag werd ingediend na 1 januari 2013, worden groene
stroom- of warmte-krachtcertificaten toegekend voor de elektriciteit/warmte-krachtbesparing die werd geproduceerd/gerealiseerd vanaf de datum van het AREI-keuringsverslag, op voorwaarde dat het VEA de aanvraag tot toekenning van groene stroom- of warmte-krachtcertificaten van deze installaties ontvangt binnen
een jaar na de datum van het verslag. Als het VEA de aanvraag niet binnen die termijn ontvangt, worden de
groene stroom- of warmte-krachtcertificaten toegekend voor de elektriciteit die werd geproduceerd vanaf de
datum van de aanvraag tot toekenning van groene stroom- of warmte-krachtcertificaten, voor zover deze later
is dan de datum van het AREI-keuringsverslag.
Opbrengst WKC – Indien de installatie een bio-WKK is, moet de opbrengst van de warmte-krachtcertificaten
worden bekeken. Installaties met startdatum voor 1/1/2013 zitten in een regime met degressieve steun. Jaarlijkse opbrengsten uit WKC worden berekend in een aparte werkfile en als harde cijfers in de “calc” sheet van
het OT model geplakt voor jaren 0 t.e.m. 4 bij de parameter ‘Opbrengst OT (WKK)’, zie Figuur 8.

5

Merk op dat dit, gezien de definitie van datum van indienstneming, eveneens de datum kan zijn waarop de warmte-krachtinstallatie ingrijpend werd
gewijzigd.
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Figuur 8 : Illustratie opbrengst WKC

De berekening die in deze aparte werkfile gebeurt, indien de WKK nog WKC steun ontvangt met een startdatum van vόόr 2013, ziet er als volgt uit:
𝑂𝑊𝐾𝐶,𝑡 = 𝑃𝑊𝐾𝐶 ∗

𝑉𝑊𝐾𝐵
∗ 𝑋 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
1000

Waarbij:
OWKC,t : de opbrengst aan warmte-krachtcertificaten in jaar t [€];
PWKC :
de marktprijs van de warmte-krachtcertificaten = 35 EUR/MWh (vastgelegd in Energiebesluit)
VWKB: de valoriseerbare warmte-krachtbesparing conform art. 6.2.10 van het Energiebesluit [kWh];
𝛼𝑄
1
1
𝑊𝐾𝐵 = 𝐸 ( +
− )
𝜂𝐸 𝛼𝐸 𝜂𝑄 𝛼𝐸
Met
- 𝜂𝑄 en 𝜂𝐸 : Vlaamse referentierendementen thermisch en elektrisch
- 𝛼𝑄 en 𝛼𝐸 : rendementen WKK thermisch en elektrisch
- E : netto elektriciteitsproductie [kWh] = VU * U * (1- EVel,WKK)
Waarbij:
 VU: vollasturen [u]
 U: bruto elektrisch vermogen [kWe]
 EVel,WKK: het aandeel eigenverbruik van de WKK installatie voor bepaling van de netto elektriciteitsproductie [%]
X-factor
 voor 1≤T≤48 : X-factor = 1
 T>48 : X-factor =

𝑅𝑃𝐸−0,2∗(𝑇−48)
𝑅𝑃𝐸

(degressief en uitdovend tot 0% wordt bereikt)

Met
 T: de periode tussen de maand van indienstneming van de WKK en de maand van de productie
waarvoor WKC worden uitgereikt, uitgedrukt in maanden
 RPE: relatieve primaire energiebesparing
1
 𝑅𝑃𝐸 = 1 − 𝛼𝑄 𝛼
𝐸
𝜂𝑄

+

𝜂𝐸

Waarbij:
> 𝜂𝑄 en 𝜂𝐸 : Europese referentierendementen thermisch en elektrisch;
> 𝛼𝑄 en 𝛼𝐸 : rendementen WKK thermisch en elektrisch.
De berekening wordt voor iedere maand gemaakt. De degressiefactor neemt na het vierde jaar na indienstname namelijk gradueel maandelijks af. Het OT-model werkt met volledige jaren en niet met maanden, vandaar dat voor elk jaar van de verlenging van GSC de jaarlijkse som wordt berekend. De jaarlijkse opbrengst aan
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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WKC wordt vervolgens in de calc sheet als hard cijfer ingevuld van het OT model (rij 169, kolom J-N). Verder in
dit rapport wordt onder variant 2 van voorbeeld 1 een concreet rekenvoorbeeld uitgewerkt van deze situatie.
Een nieuwe of ingrijpend gewijzigde WKK-installatie, waar een startdatum vanaf 1/1/2013 van toepassing is,
participeert aan het regime met bandingfactor. De marktprijs voor de OT-berekening van een warmtekrachtcertificaat ligt op 35 EUR/MWh, zoals vastgelegd in het Energiebesluit. In de bijlage III/4 van het Energiebesluit schetst men de situatie bij een installatie met startdatum vanaf 1/1/2013:
𝑂𝑊𝐾𝐶,𝑡 = 𝑃𝑊𝐾𝐶 ∗ 𝐵𝐹𝑊𝐾𝐶 ∗ 𝑉𝑊𝐾𝐵
Waarbij:
- OWKC,t : De opbrengst aan warmte-krachtcertificaten in jaar t [€]
- PWKC : De marktprijs van de warmte-krachtcertificaten = 35 EUR/MWh (ligt vast in Energiebesluit)
- BFWKC : De bandingfactor berekend voor warmte-krachtcertificaten (bepaald in beslissing tot toekenning
WKC van de betreffende WKK-installatie(s))
- VWKB : De valoriseerbare warmte-krachtbesparing, zoals bepaald in art. 6.2.10 van het Energiebesluit (zie
formule hierboven) [kWh].

2.2.3 Steunhoogte en –periode
De specifieke bandingfactor zal berekend worden aan de hand van voldoende (bewijskrachtige) stavingsstukken. De formules voor de onrendabele top berekening kunnen worden geraadpleegd in het Energiebesluit
Bijlage III/4.
De steunperiode is 5 jaar. Echter, deze verlenging kan tweemaal verkregen worden.
De specifieke bandingfactor kan worden afgetopt. Bij de eerste verlengingsperiode kan de specifieke bandingfactor maximaal gelijk zijn aan één. De specifieke bandingfactor kan dus een waarde hebben tussen 0 en 1. Bij
de tweede verlengingsperiode kan de specifieke bandingfactor maximaal gelijk zijn aan Btot6.

2.2.4 Hypothetische voorbeelden
2.2.4.1 Voorbeeld 1
De cijfers zijn gebaseerd op het VEA OT-ontwerprapport 2015/1 voor nieuwe agrarische vergisters als rekenvoorbeeld. Een agrarische vergister inclusief bio-WKK en digestaatnabehandelingsinstallatie die recent ingrijpend gewijzigd werd, vraagt een eerste verlening van steun op basis van specifieke bandingfactor. Ingaande
stoffen zijn mest, OBA en energiegewassen, met de volgende verhouding:
Stof

Aandeel (%)

Hoeveelheid (ton)

Prijs (€/ton)

Index (%)

Energiegewassen

16,3%

7.335

26,3

0%

Mest

26,2%

11.790

-14,5

0%

OBA

57,5%

25.875

31,2

2%

Totaal

100%

45.000

18,4

1,95%

Tabel 2 : Voorbeeld 5 – verhouding ingaande stoffen
Noot bij Tabel 2: De kost voor ingaande stoffen is in totaal 18,4.
Dit cijfer bekomt men door het gewogen gemiddelde te nemen.
(16,3%*26,3+26,2%*-14,5+57,5*31,2 = 18,4)

6

De verhouding tussen het aantal toegekende, voor de certificatenverplichting aanvaardbare groenestroomcertificaten over een periode van twaalf
maanden tot en met juli van het jaar n-2 en de totale bruto productie van groene stroom in het Vlaamse Gewest over dezelfde periode (Energiedecreet, artikel 1.1.3.22°/1).
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Als output heeft men behandeld dik en dun digestaat. Totale hoeveelheid uitgaande stoffen is 15.000 ton. De
kostprijs van de uitgaande stoffen (gewogen gemiddelde) komt op 1,74 EUR/ton. De index voor de kostprijs
van de output is 2%.
Enkele technische kenmerken:
-

Bruto elektrisch vermogen : 2.400 kWe
Bruto elektrisch rendement : 42,5%
Netto thermisch rendement : 53,0%
Vlaams elektrisch referentierendement biogas : 42%
Vlaams thermisch referentierendement biogas : 70%
Ketelrendement : 90%
Vollasturen : 8.080 u
Aandeel elektrisch eigenverbruik : 14,4% (dus zowel hulpdiensten van de GS-installatie als voorbehandeling
intern van de ingaande stoffen en het biogas en het eigenverbruik van de digestaatnabehandeling)
- Deel van de bruto elektriciteitsproductie dat niet in aanmerking komt voor GSC : 3,4% (Aangezien mest en
afval inputstromen zijn in dit voorbeeld, wordt dit deel niet gecompenseerd in de OT-berekening. Hiervoor
worden wel GSC ontvangen.)
De constructieperiode is 0 jaar. De termijnen voor beleidsperiode, afschrijving en lening zijn elk op 5 jaar vastgelegd in het Energiebesluit.
De vaste kosten bedragen 548 EUR/kWe. Voor het niet-afgeschreven deel geldt:
- Een initiële afschrijvingstermijn van 15 jaar en lineaire afschrijving
- Oorspronkelijke investering = 4.400 EUR/kWe
- Geen extra investeringen die in aanmerking komen
Wat maakt dat het niet-afgeschreven deel gewaardeerd wordt op: 5/15*4.400 = 1.470 EUR/kWe.
Er wordt in dit voorbeeld aangenomen dat alle warmte van de bio-WKK wordt benut voor de GS-installatie,
dus voor de vergister en voor het drogen van het digestaat.
De bandingfactor voor WKK categorie 5.b.1 (agrarische bio-WKK) bedraagt 1 volgens het VEA OTontwerprapport 2015/1. De prijs van een WKC is 35 EUR/MWh, zoals vastgelegd in het Energiebesluit.
Andere financiële parameters zijn:
-

Aandeel zelfafname (ZA) elektriciteit : 0%
Marktwaarde elektriciteit bij verkoop : 0,0453 €/kWh
Injectiekost: 0,0030 EUR/kWh
Rente lening: 3,5%
Aandeel eigen vermogen: 20%
Aandeel vreemd vermogen: 80%
Vennootschapsbelasting: 33,99%

De gemiddelde jaarlijkse index komt op 1,95%.
1
𝑡

𝑡

𝑖𝐼𝑆

𝑀𝐼𝑆,1 𝑥𝑃𝑂𝐼𝑆,1 𝑥(1 + 𝑖𝐼𝑆,1 ) + 𝑀𝐼𝑆,2 𝑥𝑃𝑂𝐼𝑆,2 𝑥(1 + 𝑖𝐼𝑆,2 )𝑡 + 𝑀𝐼𝑆,3 𝑥𝑃𝑂𝐼𝑆,3 𝑥(1 + 𝑖𝐼𝑆,3 )𝑡
=(
) −1
𝑀𝐼𝑆 𝑥𝑃𝑂𝐼𝑆

𝑖𝐼𝑆

7.335 ∗ 26,3 + 11.790 ∗ (−14,5) + 25.875 ∗ 31,2 ∗ (1 + 0,02)𝑡 𝑡
=(
) −1
45.000 ∗ 18,4

1
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waarbij t wordt gevarieerd van 1 t.e.m. 4 en het gemiddelde van deze vier cijfers wordt bepaald.
In een volgende stap wordt weergegeven hoe de berekening moet worden ingeven in het OT-model. De link
naar het model is: http://www.energiesparen.be/verlenging-steunperiode, waarna je doorklikt rechts onder,
onder “Berekeningsmethode”:
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Op het tabblad “Input_Output” in cel J3 moet de naam van de berekening worden ingegeven. In het keuzeveld
in cel J17, kan men GS productie of WKK selecteren. Hier wordt GS productie ingevuld, gezien het hier gaat
over een verlenging van GSC. De eenheid waarin we het bruto elektrisch vermogen zullen uitdrukken is kWe.
Aangezien de installatie in voorbeeld 1 een bio-WKK is, kunnen de Europese referentierendementen worden
ingevuld. Echter, hiermee wordt enkel bepaald of de installatie kwalitatief is of niet. De Europese referentierendementen hebben op zich geen invloed op de OT aangezien de bio-WKK reeds WKC ontvangt met toepassing van een bandingfactor, zoals aangenomen in voorbeeld 1. Moest de WKK nog WKC steun krijgen in het
oude ondersteuningsmechanisme, hebben deze Europese referentierendementen wel een impact, gezien deze
worden gebruikt bij de bepaling van de degressiefactor. Dit wordt verder uitgewerkt in de tweede variant van
voorbeeld 1.

Vervolgens worden de kosten ingegeven. In het voorbeeld werden de vaste en variabele kosten omgerekend
en samengenomen. Maar ze kunnen ook apart worden ingegeven.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Het behandelingskader voor de parameters “Vervangingsinvestering” en “Levensduur te vervangen onderdeel” wordt vanwege de complexiteit apart voorgesteld aan de sector. Voorlopig werden in deze voorbeelden
deze parameters niet ingevuld.
“Kosten brandstof” moet enkel worden ingevuld wanneer het biogas wordt aangekocht. In dit voorbeeld bevat
de groenestroominstallatie de vergister en worden de ingaande stoffen van de vergister (OBA, energiegewassen en mest) aangekocht. Deze parameter is dus niet van toepassing bij voorbeeld 1. “Brandstofkosten ter
vervangen brandstof” staat voor de vermeden aardgaskosten voor dezelfde hoeveelheid nuttige warmte. Indien er bijstook is, kan dit worden verrekend via “Effectiviteit brandstofsubsidie”. In dit voorbeeld werd er uit
gegaan dat alle bio-WKK geproduceerde warmte werd gebruikt binnen de groenestroominstallatie zelf, dus de
‘brandstofkosten ter vervangen brandstof’ is hier niet van toepassing. Bijstook is hier ook niet van toepassing
in dit voorbeeld.
Voor de ingaande en uitgaande stoffen wordt de totale hoeveelheid in ton en de gewogen gemiddelde prijs
ingegeven in het OT model. (Zie berekening hoger)

Eigenverbruik installatie voor berekening van de netto elektriciteitsproductie, kortweg EVEL of aandeel elektrisch eigenverbruik lag op 14,4%. Dit bestaat uit zowel de hulpdiensten van de GS-installatie als uit interne
voorbehandeling van de ingaande stoffen en het biogas en het eigenverbruik van de digestaatnabehandeling.
Het deel van de bruto elektriciteit dat niet in aanmerking komt voor GSC (EVGSC) is 3,4%.
De prijs van een WKC ligt vast op 35 EUR/WKC. Let wel, er is geen inputparameter in het OT model voorzien
om de bandingfactor van WKK in te geven. In voorbeeld 1 is de bandingfactor gelijk aan 1 (afgetopt). Indien dit
niet het geval is, kan hier de bandingfactor ingegeven worden door de desbetreffende bandingfactor te vermenigvuldigen met de prijs WKK certificaat, nl. 35 EUR/MWh.

Nadien zijn er nog parameters rond fiscaliteit, financiering, termijn en prijzen in te vullen of te selecteren via
een drop down list. Alle keuzevakken moeten worden ingevuld.
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In het tabblad “Input_prijsindex” kunnen de jaarlijkse prijsevoluties over de tijdreeks worden ingegeven. De
index voor ingaande stoffen die met een afzonderlijke formule berekend werd, aangezien hier meer dan één
ingaande stof wordt gevoed aan de vergister (zie hoger) kan worden ingevuld onder “Mest-energieteelt”.
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Terug op het tabblad “Input_output” berekent het model de finale OT door in de actieve inputkolom het juiste
voorbeeld te selecteren en vervolgens op de knop “Goalseek” te klikken. Let op dat de macro’s zijn ingeschakeld. De OT is uitgedrukt in EUR/MWh. Indien hij negatief is, zal het cijfer tussen haakjes verschijnen. De OT is
in dit voorbeeld positief en ligt op 77,5 EUR/MWh.
De OT wordt steeds afgerond op drie beduidende cijfers en erna gedeeld door 97 om de bandingfactor te bekomen. Deze bandingfactor wordt ook afgerond op drie beduidende cijfers.
De bandingfactor is 0,799 (Immers: Bf= OT/97 = 77,5/97 = 0,799).
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Variant 1 voorbeeld 1:
Stel dat de initiële afschrijvingstermijn 20 jaar is in plaats van 15 jaar. Alle andere parameters blijven onveranderd. Dit heeft zijn weerslag op:
- Het niet-afgeschreven deel: Dit is nu gelijk aan 1.100 EUR/kWe (Immers: 4.400 EUR/kWe * 5/20 = 1.100
EUR/kWe) en ligt lager dan bij een kortere afschrijvingstermijn want het bedrag dat jaarlijks wordt afgeschreven ligt nu lager. Het totaal niet-afgeschreven deel na een initiële periode van 10 jaar is bij een initiële
afschrijvingstermijn van 20 jaar wel groter dan het nog niet-afgeschreven deel waarbij een initiële afschrijvingstermijn van 15 jaar werd gehanteerd, maar enkel het nog niet-afgeschreven deel wordt meegenomen
voor de komende verlengingsperiode van 5 jaar, waardoor de specifieke investeringskost in deze variant
van voorbeeld 1 dus lager is.
- De OT is nu 65,0 EUR/MWh, wat een bandingfactor geeft van 0,670 (d.i. 65,0/97).
Ook de variant in de andere richting is interessant. Een afschrijvingstermijn van 10 jaar in plaats van 15 jaar
beïnvloedt evenzeer de hoogte van het niet-afgeschreven deel en de OT. Aangezien de initiële investering volledig afgeschreven is, bedraagt de specifieke investeringskost nul maar wordt voor de verlenging gewerkt met
10% overhead op de operationele kosten (exclusief brandstof en input-outputstromen). In het OT model
wordt hierdoor de parameter voor vaste kosten verhoogd van 548 EUR/kWe naar 603 EUR/kWe (d.i. 548*1,1).
Deze aanpassingen resulteren in een OT van 35,7 ofwel een bandingfactor van 0,368.
De initiële afschrijvingstermijn heeft dus een grote invloed op de OT-berekening.
Variant 2 voorbeeld 17:

7

Deze berekening is gewijzigd ten opzichte van het eindrapport van december 2016. Voorheen werd foutief de jaarlijkse WKB vermenigvuldigd met de
maandelijkse X-factor. Dit werd gecorrigeerd door de jaarlijkse WKB te delen door 12. De jaarlijkse opbrengst WKC is hierdoor gewijzigd.
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In deze variant nemen we dezelfde bio-WKK installatie maar wijzigen we de startdatum. We vervroegen de
startdatum naar een datum voor 1/1/2013. Bijgevolg valt de installatie nog onder het oude ondersteuningsmechanisme, namelijk degressieve steun na 4 jaar zoals bepaald in artikel 12.3.3. van het Energiebesluit. Hierbij zal dus geen bandingfactor worden toegepast. Jaarlijkse opbrengsten uit WKC worden in dit geval berekend
in een aparte werkfile.
In de aparte werkfile, berekent men de opbrengst aan warmte-krachtcertificaten in jaar t, OWKC,t. In deze berekening verwerkt men 3 voornaamste variabelen:
- marktprijs van de warmte-krachtcertificaten in EUR/MWh : 35 EUR/WKC zoals vastgelegd in Energiebesluit
(PWKC);
- valoriseerbare warmte-krachtbesparing in kWh conform art. 6.2.10 van het Energiebesluit (VWKB);
- X-factor (degressiefactor).
We starten de berekening met de bepaling van een parameter die aan de basis ligt, namelijk de netto elektriciteitsproductie, E. Hiervoor vermenigvuldigt men het aantal vollasturen met het bruto elektrisch vermogen in
kWe en (1- EVel,WKK), waarbij EVel,WKK voor het aandeel eigenverbruik van de WKK installatie voor bepaling van
de netto elektriciteitsproductie in % staat. In ons voorbeeld nemen we:
VU = 8080 u
U = 2400 kWe
EVel,WKK = 2,20 %
Dit resulteert in een netto elektriciteitsproductie van 18.965.376 kWh (= 8080*2400*(1-2,20%)).
Om tot de warmte-krachtbesparing, WKB, te komen van 34.074.514 kWh, zijn de volgende (referentie-) rendementen in rekening gebracht:
𝜂𝑄 : Vlaamse referentierendementen thermisch : 70%
𝜂𝐸 : Vlaamse referentierendementen elektrisch : 42%
𝛼𝑄 : rendementen WKK thermisch : 53%
𝛼𝐸 : rendementen WKK elektrisch : 42,5%*(1-2,2%)
𝑊𝐾𝐵 = 𝐸 (

1
𝜂𝐸

+

𝛼𝑄
𝛼𝐸 𝜂𝑄

−

1
)
𝛼𝐸

1
0,53
1
+
−
)=
0,42
0,425∗(1−0,022)∗0,70
0,425∗(1−0,022)

= 18.965.376 ∗ (

34.074.514 kWh

De X-factor is gelijk aan één de eerste vier jaar, daarna neemt hij gradueel af. In de werkfile wordt dan ook
voor iedere productiemaand na de datum van indienstname een waarde voor de X-factor berekend. In dit
voorbeeld wordt immers verondersteld dat de datum van eerste toekenning van GSC gelijk is aan de datum
van indienstname van de WKK. De installatie vraagt een verlenging aan op basis van specifieke bandingfactor,
meteen na de initiële steunperiode van 10 jaar (geen verlenging o.b.v. vollasturen). Het aantal verleende
warmte-krachtcertificaten volgen dan reeds een degressief pad.
Om de X-factor te kennen, berekenen we eerst de relatieve primaire energiebesparing, RPE. De volgende gegevens zijn hiervoor nodig:
𝜂𝑄 : Europese referentierendementen thermisch : 70%8
𝜂𝐸 : Europese referentierendementen elektrisch : 40,2% (wat reeds gecorrigeerd werd voor klimaatomstandigheden en vermeden netverliezen)
𝛼𝑄 : rendementen WKK thermisch : 53%
8

De Europese referentierendementen (thermisch en elektrisch) zijn afhankelijk van het constructiejaar van de WKK-installatie. In dit voorbeeld werden
de Europese referentierendementen overgenomen van het ontwerprapport 2015/1, maar is dus projectspecifiek te bekijken.
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𝛼𝐸 : rendementen WKK elektrisch : 42,5%*(1-2,2%)
1

1
=1−
= 0,442 = 44,2%
𝛼
𝑄
0,53 0,425 ∗ (1 − 0,022)
𝐸
+
+
𝜂𝑄 𝜂𝐸
0,70
0,402
De RPE komt neer op 44,2%. Vervolgens wordt voor iedere maand de X-factor berekend. De evolutie van de Xfactor wordt gevisualiseerd in Figuur 9.
𝑅𝑃𝐸 = 1 − 𝛼

Figuur 9 : Hoogte X-factor [%] per maand

Van maand 1 tot maand 48, wat overeenkomt met 4 jaar, ligt de X-factor vast op 100%. Daarna neemt hij
maandelijks af. Na 10 jaar, vanaf maand 121 en aangegeven met een kruisje in de figuur, start de verlenging op
basis van de specifieke bandingfactor. De X-factor is dan gedaald naar 67%. Na 15 jaar, na maand 180 aangegeven met een kruisje, eindigt de verlenging van de steunperiode op basis van specifieke bandingfactor. De Xfactor heeft dan een waarde bereikt van 40%.
De waarden voor de maandelijkse X-factor worden vervolgens gebruikt om de warmte-krachtbesparing, WKB,
om te rekenen naar de aanvaardbare WKB, door de eerder uitgerekende 34.074.514 kWh te delen door 12
(om maandelijkse WKB te bekomen) en dit te vermenigvuldigen met de X-factor beginnend in maand 121 bij
het ingaan van de verlenging van de steunperiode. Dit wil zeggen dat het hoogste cijfer voor de X-factor 67%
is. Het laagste cijfer is de X-factor die overeenkomt met het einde van de verlengingsperiode. In dit voorbeeld
is dat na jaar 5. Het laagste cijfer voor de X-factor is dus 40%.
In de laatste stap voor de berekening van de opbrengst aan warmte-krachtcertificaten in elk jaar, sommeert
men de aanvaardbare WKB voor dat jaar (dat wil zeggen 12 per jaar). Na een omrekening van aanvaardbare
WKB naar aanvaardbare WKC (delen door 1.000 want 1 certificaat per 1.000 kWh) vermenigvuldigt men met
de prijs voor een warmte-krachtcertificaat (35 EUR/WKC). Zo bekomt men een opbrengst aan WKC in jaar 1
van 768.686 EUR. In jaar 2 komt dit neer op 703.882 EUR en zo verder.
Hieronder wordt de detailberekening weergegeven voor de WKC opbrengst voor jaar 1. De overige jaren worden dan op een gelijkaardige manier berekend. De X factor wordt voor elke maand vermenigvuldigd met de
WKB, wat neerkomt op de aanvaardbare WKB per maand in kWh.
T (maand)
Xfactor (%)
jaar verlenging

121
122
123
66,94464 66,491827 66,039014
1

1

1

124
125
126
127
128
129
130
131
65,5862 65,133387 64,680574 64,22776 63,77495 63,32213 62,86932 62,41651
1

1

1

1

1

1

1

1

132
61,9637
1

WKB

2839543 2839542,9 2839542,9 2839542,9 2839542,9 2839542,9 2839543 2839543 2839543 2839543 2839543 2839543

aanvaardbare WKB

1900922 1888063,9 1875206,1 1862348,3 1849490,4 1836632,6 1823775 1810917 1798059 1785201 1772344 1759486
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Vervolgens wordt de som genomen over de eerste 12 maanden om de aanvaardbare WKB te kennen voor het
eerste jaar, uitgedrukt in kWh. Dit wordt gedeeld door 1.000 om aantal ingeschatte WKC’s te kennen voor jaar
1 en vermenigvuldigd met 35 €/WKC, wat een kost geeft voor jaar 1 van 768.686 € wat ingevuld kan worden in
de calc sheet in het OT model als hard cijfer.

jaar
aanvaardbare WKB (kwh) per jaar
aantal aanvaardbare WKC per jaar
prijs per WKC

1
21962445
21962,44
35

opbrengst WKC (€)

768685,6

2.2.4.2 Voorbeeld 2
In dit laatste voorbeeld wordt een RWZI-slib installatie beschouwd, die geen bio-WKK is. De productie van het
biogas hoort bij de afvalwaterzuivering en is geen onderdeel van de groenestroominstallatie. De input van de
groenestroominstallatie is bijgevolg het onvoorbehandeld biogas. Dit wordt gewaardeerd op 0 EUR/ton. Een
uitgaande stof van de groenestroominstallatie is er niet. De cijfers zijn gebaseerd op het VEA OT ontwerprapport 2015/1 voor nieuwe RWZI-slib vergisters als rekenvoorbeeld.
Enkele technische parameters:
-

Bruto elektrisch vermogen : 290 kWe
Bruto elektrisch rendement : 32,7%
Vollasturen : 3.000 uren
EVel : 2,2% (voorbehandeling biogas en hulpdiensten motor)
EVGSC : 2,0% (enkel hulpdiensten motor)

De constructieperiode is 0 jaar. De termijnen voor beleid, afschrijving en lening zijn elk op 5 jaar vastgelegd in
het Energiebesluit.
Voor het niet-afgeschreven deel geldt:
- Veronderstel initiële afschrijvingstermijn van 15 jaar en lineaire afschrijving
- Oorspronkelijke investering : 1.630 EUR/kWe
- Geen extra investeringen die in aanmerking komen
Wat maakt dat het niet afgeschreven deel gewaardeerd wordt op: 5/15*1.630 = 543 EUR/kWe
Enkele andere financiële parameters:
-

Variabele kosten : 0,0243 EUR/kWhe
Aandeel zelfafname (ZA) : 90%
Vermeden kost bij ZA : 0,117 €/kWh
Injectiekost : 0,0127 €/kWh
Marktprijs elektriciteit bij verkoop : 0,0453 EUR/kWhe
Rente lening : 3,5%
Aandeel eigen vermogen : 20%
Rendement : 12%
Geen WKC opbrengst want geen bio-WKK

Deze gegevens worden vertaald naar het OT model:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Wederom wordt de OT berekend door het voorbeeld te selecteren in de actieve inputkolom en vervolgens op
de Goalseek knop te klikken. Vergeet niet de correcte indexen bij de verschillende prijsparameters ook in te
vullen in het tabblad ‘Input-Prijsindex’.
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De OT verschijnt tussen haakjes, wat aangeeft dat het cijfer negatief is, namelijk -41,0 EUR/MWh. De bandingfactor is bijgevolg gelijk aan nul. De installatie heeft dus geen extra steun nodig om het wettelijk vooropgestelde rendement te bereiken.

3 PROCEDURE
3.1 VERLENGING OP BASIS VAN VOLLASTUREN
Na afloop van de initiële steunperiode maakt het VEA een indicatieve berekening. Dit wordt meegedeeld per
brief. Echter, de uitbater van de biogasinstallatie hoort zelf een aanvraag in te dienen bij het VEA. Men kan
zich best rechtstreeks richten tot het team Monitoring en Evaluatie. Indien er opmerkingen en/of wijzigingen
zijn op de indicatieve berekening, wordt dit best meteen aan het VEA doorgegeven.
Het VEA controleert vervolgens de eventuele (her)berekening en toetst deze aan de wettelijke voorwaarden.
Het VEA neemt nadien zo snel mogelijk een beslissing en communiceert dit schriftelijk aan de aanvrager en
tegelijk aan het team Certificatendossiers binnen het VEA. De doorlooptijd tussen de officiële aanvraag van de
verlenging en de beslissing van de verlenging hierover zal ongeveer 1 maand in beslag nemen. Indien er echter
aanpassingen moeten gebeuren aan de indicatieve berekening, kan deze periode oplopen. Des te beter de
aanvrager het dossier voorbereidt en onderbouwt, des te minder bijkomende vragen het VEA moet stellen en,
bijgevolg, des te sneller het dossier kan afgehandeld worden. Een goed voorbereid dossier bevat een goede
motivering voor de uitbating volgens de principes van de regels van de kunst (zie hoger) en voor de afwijking
van de effectieve steun (GSCuitgereikt) met de GSCvollast. Tevens is het aan te raden de aanvraag zoveel mogelijk
te staven met contracten (bv. voor onderhoud…) en facturen (bv. ingeval van langere stilstandperiode omwille
van een ongepland onderhoud).
Indien deze beslissing wordt goedgekeurd zal de deblokkering van de GSC steun ingaan vanaf de datum schorsing voor verdere productie GSCrest. Dit is dus vanaf de dag na de het beëindigen van de initiële steunperiode.
Ingeval het VEA beslist de verlenging via vollasturen af te keuren, kan de aanvrager nog een aanvraag voor
verlenging indienen op basis van de specifieke bandingfactor.

3.2 VERLENGING OP BASIS VAN SPECIFIEKE BANDINGFACTOR
De uitbater van de biogasinstallatie hoort zelf een aanvraag in te dienen bij het VEA, na de afloop van de vorige steunperiode. Let wel, indien als eerste verlengingsperiode een verlenging op basis van de specifieke bandingfactor is aangevraagd, is het nadien onmogelijk om nog een verlenging op basis van vollasturen te verkrijgen (cfr. Energiedecreet).
De aanvraag is vormvrij. Men kan zich best rechtstreeks richten tot het team Monitoring en Evaluatie. Het OTmodel is te vinden via deze link naar de VEA website: http://www.energiesparen.be/verlenging-steunperiode
Gezien het bepalen van de specifieke bandingfactor veel informatie vergt, vraagt het VEA het dossier goed
voor te bereiden. Zo wordt er aangeraden het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het aanvraagformulier is momenteel tijdelijk van de website gehaald en zal op zo kort mogelijke termijn worden geupdatet. Documenten ter onderbouwing van de OT parameters (verifieerbare stavingsdocumenten zoals facturen, contracten, betalingsbewijzen,…) als documenten die bewijzen dat aan de voorwaarden voor de verlenging op basis van specifieke bandingfactor is voldaan, zullen door het VEA worden opgevraagd.
Het VEA maakt vervolgens de berekening en legt deze voor aan de aanvrager ter controle, die op deze wijze
finale opmerkingen kan doorgeven aan de dossierbehandelaar in kwestie.
Het VEA neemt zo snel mogelijk een beslissing en communiceert dit schriftelijk aan de aanvrager en tegelijk
aan het team Certificatendossiers binnen het VEA. De doorlooptijd tussen de officiële aanvraag van de verlen////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ging en de beslissing hierover zal langer zijn in vergelijking met een verleningsaanvraag op basis van vollasturen. De reden hiervoor is het verzamelen van de juiste informatie en bewijsmateriaal. Een goed voorbereid
dossier zal per definitie een veel kleinere doorlooptijd hebben.

4 VRAGEN EN ANTWOORDEN
Tijdens en na de sessies die georganiseerd werden op 24 en 25 september 2015, kregen de deelnemers de
mogelijkheid vragen te stellen. Deze vragen en de antwoorden werden genoteerd en per thema gebundeld.
Op het einde van dit deel wordt een beschrijving toegevoegd van de methode die wordt gehanteerd bij dual
fuel installaties die een verlenging aanvragen op basis van specifieke bandingfactor.

4.1 ALGEMEEN
Vraag: Welke datum bepaalt de start van de verlengingsperiode en dag 0 in het OT-model?
Antwoord: de dag na het aflopen van de vorige verlengingsperiode is de start voor de volgende verlengingsperiode. Dit betekent dus na het aflopen van de initiële steunperiode, of nadat GSCrest is uitgeput (productieafhankelijk), of na het verlopen van de eerste verlengingsperiode van vijf jaar op basis van specifieke bandingfactor. Een verlenging op basis van vollasturen dient bovendien niet volledig uitgeput worden. Men kan er bijvoorbeeld ook voor opteren om vroeger een specifieke bandingfactor aan te vragen, waarbij deze 5 jarige periode dan ingaat vanaf de datum wanneer men de GSCrest wil stopzetten.
Vraag: Loopt de aankoopverplichting door DNB's verder voor bestaande installaties (lees 'startdatum vóór januari 2013') tijdens de eerste en tweede verlengingsperiode?
Antwoord: De minimumsteun die reeds van toepassing was, blijft voor een verlenging op basis van vollasturen
doorlopen. Bij een verlenging op basis van specifieke bandingfactor is 93 € als minimumsteun van toepassing.
Zie daartoe ook artikel 7.1.6, §1 van het Energiedecreet.
Vraag: Het totale bedrag aan extra investeringen uitgevoerd en in gebruik genomen zijn voor 1 juli 2013 als
voorwaarde voor verlenging op basis van specifieke bandingfactor dient minstens 100.000 EUR te zijn. Is dat
bedrag geldig per object, of mogen deze worden opgeteld?
Antwoord: Minimum 100.000 EUR slaat op totale bedrag extra investeringen, dus het gaat over de som van de
verschillende extra investeringen, dus ook niet de som van enkel het niet-afgeschreven gedeelte van de extra
investeringen.
Vraag: Wat met verschillen tussen boekhoudkundige jaren en de steunperiode? Stel dat de 10 jarige steun periode eindigt in april 2018, terwijl de boekhouding pas afsluit op het eind van 2018. Dient dan voor het resterende investeringsbedrag naar die maand te worden gekeken?
Antwoord: Op basis van de huidige behandelingsmethode en wetgevend kader wordt het nog nietafgeschreven bedrag voor de komende verlengingsperiode bepaald op de dag dat de betreffende verlengingsperiode ingaat. Voor het voorbeeld betekent dit (indien er geen verlenging is op basis van vollasturen) dat de
verlenging ingaat vanaf 1 mei 2018, waarbij verondersteld wordt dat de 10 jarige steunperiode loopt t.e.m. 30
april 2018.
Vraag: Voor de bepaling van het oorspronkelijk investeringsbedrag, wordt gekeken naar het bedrag dat werd
ingediend voor verkrijgen van de verhoogde investeringsaftrek?
Antwoord: Op basis van de huidige behandelingsmethode en wetgevend kader, kunnen deze dossiers dienen
als validatie van de opgeleverde cijfers van zowel de oorspronkelijke als de extra investeringen bij het verlengingsdossier op basis specifieke bandingfactor. Het is niet zo dat er bij de verlenging automatisch wordt uitgegaan van het bedrag ingediend als dossier verhoogde investeringsaftrek. De aanvrager zelf levert de parameters aan, samen met de onderbouwing. Bij het behandelen van het dossier zijn de dossiers verhoogde investeringsaftrek ter beschikking om de aangeleverde cijfers eventueel te valideren.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

pagina 34 van 65

Verlengingsmogelijkheden steunperiode GSC biogasprojecten (startdatum vóór 2013)

30.11.2016

4.2 VERWERKING HULPDIENSTEN
Vraag: Het bruto elektrisch rendement, is dat inclusief de hulpdiensten?
Antwoord: Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een netto elektrische meting en een bruto elektrische meting. Indien er een netto meting plaatsvindt, betekent dit dat de hulpdiensten hiervoor moeten opgeteld worden bij de netto meting om de bruto elektriciteitsproductie te kennen. Volgens de huidige beschrijving van de berekeningsmethodiek van de OT bij verlengingen op basis van specifieke bandingfactor (Bijlage
III/4 bij het Energiebesluit), wordt het bruto elektrisch rendement ingevuld in het OT-model. Dit rendement
wordt dus berekend op basis van de bruto elektriciteitsproductie en zal ofwel bepaald worden door de bruto
elektriciteitsmeting of worden berekend door de hulpdiensten te sommeren met de netto elektriciteitsmeting.
Vraag: Het percentage dat niet in aanmerking komt voor GSC, moeten hier de hulpdiensten van afgezonderd
worden?
Antwoord: Volgens het huidige wetgeving, komen de hulpdiensten niet in aanmerking voor GSC, alsook voorbehandelingsenergie en transportenergie. Deze worden meegenomen in de parameter EVgsc, wat het deel is
van de bruto elektriciteitsproductie die niet in aanmerking komt voor GSC, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting (zie huidige beschrijving van de berekeningsmethodiek van de OT bij verleningen op basis van SBf,
Bijlage III/4 Energiebesluit).
Vraag: Wat is het eigenverbruik juist? Worden hier de hulpdiensten bij gerekend?
Antwoord: Het eigenverbruik is het aandeel eigenverbruik van de installatie zelf, voor bepaling van de netto
elektriciteitsproductie waarbij de netto elektriciteitsproductie de elektriciteitsproductie is die ofwel wordt
geïnjecteerd in het net ofwel zelf wordt afgenomen voor andere doeleinden dan de GS-installatie (zie huidige
beschrijving van de berekeningsmethodiek van de OT bij verleningen op basis van SBf, Bijlage III/4 Energiebesluit). Zowel de hulpdiensten als de andere elektrische verbruiken van de GS-installatie worden dus meegenomen bij de bepaling voor de parameter EVel, dus ook de eventuele interne voorbehandeling van de biomassa
(verkleinen, vermalen, mengen…), de voorbehandeling van het biogas, de elektrische verbruiken van de digestaatnaverwerking en eventuele andere eigenverbruiken van de GS-installatie.

4.3 PRIJSPARAMETERS
Vraag: Kan het hanteren van verrekenprijzen, ofwel transfer pricing, worden meegenomen in het OT model?
Antwoord: Het OT-model houdt geen rekening met “transfer pricing”. Het project wordt immers aanschouwd
als een eiland op zich. Indien de verrekenprijzen echter niet ver afwijken van de marktconforme prijzen, kunnen deze stromen alsnog worden opgenomen. Het VEA raadt aan deze contracten toe te voegen aan het dossier, zodat het VEA de evenwichtsoefening of het al dan niet marktconform is, kan initiëren.
Vraag: Prijzen zijn variabel. Welke prijzen worden juist gebruikt in het OT model?
Antwoord: Het VEA neemt een standaardperiode van 5 jaar in beschouwing, waarbij in het OT-model zal gerekend worden met het gemiddelde over deze periode De prijzen over deze 5 jaar worden geëvalueerd (of deze
wel representatief zijn voor de volgende verlengingsperiode van 5 jaar). Per project wordt bepaald wat representatief is voor de berekening.
Vraag: Het model waardeert een WKC aan 35 EUR per WKC. Echter, een WKK installatie met startdatum voor
1/1/2013 zit in een degressief regime. Met welke waarde voor WKC wordt dan gewerkt?
Antwoord: In het OT model is geen module voor degressiviteit ingebouwd voor WKC installaties met een startdatum voor 1/1/2013. Daarom gebeurt de berekening in een aparte werkfile. De cijfers worden dan als harde
cijfers in het model onder opbrengst WKC toegevoegd. De opbrengst WKC ligt echter vast in het Energiebesluit
op 35 EUR per WKC en kan niet worden van afgeweken.
Vraag: Hoe worden de volumes en prijzen van ingaande en uitgaande stoffen bepaald in het model? Is er ruimte om met bedrijfseigen waarden aan de slag te mogen gaan?
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Antwoord: In de huidige versie van de bijlage III/4 van het Energiebesluit wordt bij de parameters voor ingaande stoffen en uitgaande stoffen (dus zowel bij de hoeveelheid, de kosten en de verwachte jaarlijkse verandering van de marktprijs) wordt de code M3.5* vermeld. Hierbij wordt vermeld dat het VEA de waarde zal vastleggen volgens modelparameters zoals gebruikt door VITO of andere referentiebronnen voor nieuwe projecten, en ze deze waarden voor lopende projecten behoudt.
Bij verlengingen gaat het niet over nieuwe projecten, maar projecten die dus reeds steun hebben ontvangen
via vorig ondersteuningssysteem. De tekst 'en behoudt deze waarden voor lopende projecten' wordt geïnterpreteerd als: de projectparameters die van toepassing zijn voor deze specifieke installatie, dienen verder te
worden gebruikt bij de berekening van de verlenging.

4.4 KOSTEN VERSUS AFSCHRIJVINGEN
Vraag: Waar ligt de scheiding tussen een operationele kost en een niet-afgeschreven deel van de investering?
Antwoord: De manier waarop het bedrag in de jaarrekening is opgenomen, bepaalt of het om een operationele kost dan wel een afschrijving gaat. De jaarrekening kan daarom ook dienen als bewijsmateriaal voor het
niet-afgeschreven deel van de investering. Concreet voor het OT model, zal een investering niet geïndexeerd
worden. Voor een operationele kost gebeurt dit wel.

4.5 AFSCHRIJVINGSTERMIJN
Vraag: Wat als er verschillende afschrijvingstermijnen zijn voor verschillende delen van de installatie?
Antwoord: Het VEA zal de afschrijvingstabel of -schema opvragen van de GS installatie, waarbij verschillende
subdelen een verschillende initiële afschrijvingstermijn of -ritme kunnen hebben (projectspecifiek).
Stel: Object 1 uit 2010 met initiële afschrijvingstermijn van 10 jaar en object 2 uit 2012 met initiële afschrijvingstermijn van 15 jaar.
Op basis van de huidige behandelingsmethode en wetgevend kader wordt gewerkt met de initiële afschrijvingstermijn. Dus indien verschillende objecten, verschillende initiële afschrijvingstermijnen hebben, wordt
per object gerekend met de verschillende initiële afschrijvingstermijn (dus voor het voorbeeld: object 1 met 10
jaar en object 2 met 15 jaar). Dit betekent dat het nog niet-afgeschreven deel voor een bepaald object op basis
van de initiële afschrijvingstermijn wordt berekend voor de komende 5 jaar. Deze worden vervolgens opgeteld
om het totale nog niet-afgeschreven deel te kennen voor de volgende verlengingsperiode van 5 jaar.
Vraag: In welke omstandigheden kan er 10% overhead verkregen worden?
Antwoord: Enkel indien er geen niet-afgeschreven investering is, wordt 10% overhead op de operationele kosten (exclusief brandstof en input- en outputparameters) in rekening gebracht. Dit wordt vermeld in huidige
beschrijving van de berekeningsmethodiek van de OT bij verlengingen op basis van SBf, Bijlage III/4 Energiebesluit, paragraaf 1.5).
Vraag: Indien er door een faillissement, overname of andere reden een tijdje niets is afgeschreven wordt dan
het volledige bedrag dat nog niet afgeschreven werd in rekening gebracht of moeten de oorspronkelijke afschrijvingstabellen steeds gevolgd worden (los van wat er effectief afgeschreven werd)?
Antwoord: Er moet gerekend worden met de oorspronkelijke afschrijvingstermijnen en -ritmes van vόόr het
faillissement of de overname. Er wordt dus gekeken naar wat er vandaag nog virtueel afgeschreven zou moeten worden. Dit zal afwijken van de werkelijke nog niet-afgeschreven investeringen. Wel moeten deze afschrijvingstermijnen en -ritmes aangetoond kunnen worden (dus van de vorige eigenaar). Kan dit niet aangetoond
worden, wordt gerekend met een oorspronkelijke afschrijvingstermijn van 10 jaar. Zie ook Energiebesluit bijlage III/4.
Vraag: De periode uit dewelke de nodige informatie gehaald dient te worden om de specifieke bandingfactor te
bepalen, is idealiter 5 jaar. Wat is de procedure indien door een recente wijziging in de bedrijfsuitvoering men
geen informatie kan voorleggen die representatief is voor 5 jaar?
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Antwoord: Wat meest representatief is voor de volgende 5 jaar, wordt als basis gebruikt voor de berekening
bij de verlenging. Indien de periode voor wijziging in bedrijfsuitvoering niet relevant is voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering wordt ze dan ook niet beschouwd. Let wel, de periode na de wijziging van bedrijfsuitvoering dient ook nog verder bestudeerd te worden, bijvoorbeeld een opstartperiode na overname vermindert vaak het aantal vollasturen wat evenmin representatief is voor de toekomst. Kortom, het VEA bekijkt per
dossier welke periode het meest representatief is. Deze representatieve periode kan tevens verschillen per
parameter.
Vraag: Indien de installatie aan het begin een investeringssteun ontving, wordt de hoogte van deze steun dan
mee in rekening genomen en dus afgetrokken van het nog af te schrijven deel?
Antwoord: Tot nu toe hebben we dit “pro rata” toegepast. Het percentage investeringssteun (met uitzondering van de verhoogde investeringsaftrek) wordt bepaald en wordt toegepast op het niet-afgeschreven deel.

4.6 VOORWAARDEN VERLENGING OP BASIS VAN VOLLASTUREN
Vraag: Welke invloed heeft de groenfactor en/of een wijzigend vermogen op de steunhoogte bij verlenging op
basis van vollasturen?
Antwoord: Het VEA zal de maandelijkse uitgereikte certificaten op maandelijkse basis berekenen. De som over
de initiële periode hiervan is GSCuitgereikt. De GSCvollast zal ook op maandbasis uitgerekend worden. Dus per
maand wordt de groenfactor (die van maand tot maand verschilt) vermenigvuldigd met het vermogen van de
installatie en de jaarlijkse vollasturen hvollast (komende van de VITO OT-studies). Dit wordt vervolgens gedeeld
door 12 om GSCvollast op maandbasis te berekenen. Indien het vermogen dus van maand tot maand wijzigt, of
de groenfactor van die maand wijzigt, varieert GSCvollast voor die bepaalde maand dus ook. Merk hierbij op dat
indien in de beslissing voor toekenning voor GSC een groen vermogen werd beslist, wordt in de berekening
gerekend met dit constant groen vermogen, in plaats van de gemeten variërende groenfactor. GSCvollast is dan
de som van deze maandelijkse GSCvollast waarden over een periode van 10 jaar. GSCrest is uiteindelijk het verschil tussen GSCvollast en GSCuitgereikt.
Vraag: Kan een aanvraag op basis van vollasturen worden ingediend indien de GS-installatie na 2013 uitgebreid werd, maar deze uitbreiding amper benut is?
Antwoord: Het VEA zal de reden voor deze uitbreiding en onderbenutting evalueren. Indien hier op langdurige
basis een onderbenutting uit blijkt en daarvoor louter commerciële redenen speelden, zal de volledige verlengingsaanvraag worden afgekeurd. Indien pech zoals een brand de onderbenutting kan verklaren, en mits dit
goed gestaafd is (bvb. verzekeringsdocumenten), kan de verlenging wel worden goedgekeurd.
Bij een verlenging op basis van specifieke bandingfactor zal projectspecifiek de standaardperiode voor de bepaling van bepaalde projectparameters worden geëvalueerd of deze wel representatief zijn voor de komende
verlengingsperiode. Indien de uitbreiding bijvoorbeeld plaatsvond in een periode net voor de verlenging op
basis van specifieke bandingfactor, zal hiermee rekening worden gehouden bij bijvoorbeeld de parameters
O&M kosten, totaal elektrisch vermogen… Indien de uitbreiding na 1 juli 2013 is gebeurd, kan deze uitbreiding
wel niet meer meegenomen worden als niet-afgeschreven deel, gezien een uitbreiding van vermogen wordt
beschouwd als een extra investering.
Vraag: Waar ligt de grens voor het VEA om te spreken van een significante onderbenutting? Bijvoorbeeld wanneer een motor louter dient als backup en dus beperkt operationeel is.
Antwoord: Het VEA maakt de berekening op basis van het theoretisch aantal vollasturen, wat staat voor een
normale werking. Door een motor louter als backup aan te houden, wordt het potentieel significant onderbenut. Verlenging op basis van vollasturen is dan niet mogelijk daar niet voldaan wordt aan de voorwaarde van
de “regels van de kunst”. Het VEA zal steeds de vraag stellen om significante onderbenutting te onderbouwen.
Er kan ook voorgesteld worden om de indicatieve berekening aan te passen waarbij bijvoorbeeld de back-up
motor uit de berekening wordt gehaald.
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Vraag: Stel, een GS installatie bestaat uit twee biogasmotoren en een uitbreiding, nl. één dual fuel motor. Echter, deze laatste produceert geen elektriciteit meer aangezien hij niet rendabel bleek. Kan er in de aanvraag
worden teruggegrepen naar een GS installatie met 2 motoren, in plaats van drie?
Antwoord: Het VEA bekijkt dit projectspecifiek. Eventueel zou deze installatie kunnen gesplitst worden in
meerdere dossiers. Het uit dienst nemen van deze installatie na een nulproductie van meerdere jaren, is niet
echt zinvol, aangezien de langdurige onderbenutting van het potentieel blijft.

4.7 MOMENT VAN INDIENEN VAN DE AANVRAAG
Vraag: Kan de indiening niet reeds voor het einde van de vorige steunperiode gebeuren, zodat de installatie
nooit zonder steun valt?
Antwoord: De aanvraag kan reeds voor de ingang van de verlenging worden ingediend, het probleem ligt eerder bij de berekening van de steunhoogte. Hier liggen verschillende redenen aan de basis.
- De berekening kan pas gebeuren na het eindigen van de vorige steunperiode. Bij vollastverlenging moet
bijvoorbeeld het exacte aantal uitgereikte certificaten op het einde van de 10-jarige steunperiode gekend
zijn.
- Het recht op steun (GSC) vervalt na 10 jaar.
- Enkele parameters zoals de elektriciteitsprijs zijn erg volatiel en kunnen maar worden vastgelegd na het
beëindigen van de vorige steunperiode.
- Indien het VEA twee berekeningen zou maken, eentje voor de einddatum en een finale uitwerking na de
steunperiode, zou de dossierlast voor het VEA erg oplopen, waardoor de verwerking van de dossiers in het
algemeen wordt vertraagd.
Het VEA houdt echter de vinger aan de pols en verkent andere pistes zoals:
- Een meer generieke aanpak;
- Werken met voorspellingen, maar we merken soms grote schommelingen bij bandingfactoren;
- Een vereenvoudiging in methodologie of in het versoepelen van de 100% aantoonbaarheidsregel.
Immers momenteel controleert het VEA het volledige plaatje. Het feit dat dit decretaal geregeld is, beperkt de
manoeuvreer ruimte. Het VEA bekent dat deze situatie niet ideaal is en raadt de aanvragers aan de dossiers zo
goed als mogelijk voor te bereiden.

4.8 DUAL FUEL INSTALLATIE
Vraag: Dient een installatie in de verlengingsperioden o.b.v. specifieke bandingfactor rekening te houden met
de ‘maximaal 15% bijstook’?
Antwoord: Voor de installaties die in het oude ondersteuningssysteem zitten, geldt inderdaad die minimum
85% biogas als brandstof regel niet. Deze dient enkel om de nieuwe projecten in een bepaalde projectcategorie in te delen. Let wel, indien de biogasinstallatie een ingrijpende wijziging van de WKK uitvoert, zal dit wel
van tel zijn en zal dus ofwel de Bf IW van de fossiele WKK’s gelden ofwel de Bf IW van de bio-WKK’s. Maar deze
85% regel is dus niet van toepassing op installaties met startdatum voor 1/1/2013.
Beschrijving methode dual fuel installatie bij verlenging op basis van specifieke bandingfactor
Deze beschrijving moet worden geïnterpreteerd in het licht van de huidige wetgeving en hoe het OT model op
dit moment mogelijks zou worden ingevuld in het geval van een “dual fuel” installatie.
Parameters gelinkt met de WKK en warmte van de WKK zijn het meest complex en worden hieronder uitgebreid beschreven.
1. Voorstelling en aannames
De GS-installatie is een biogasinstallatie, inclusief het groene deel van de dual fuel WKK installatie. In de
OT-berekening wordt de WKK installatie ook als een dual fuel beschouwd (belangrijk om onder andere de
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referentierendementen te bepalen), maar enkel de kosten/baten om de groene energie (elektriciteit en
warmte) op te wekken, worden meegenomen in de berekening. In feite wordt de installatie wat betreft de
WKK-eenheid ‘fictief gesplitst’ in een groen deel en een grijs deel. Zie hieronder Figuur 10 waar de stippenlijn de grens voor de GS-installatie of wat meegenomen wordt in de OT voor een verlenging op basis van
specifieke bandingfactor aangeeft.

Figuur 10 : WKK dual fuel opsplitsing groen en grijs deel

2. Parameters OT model
-

-

-

-

-

Bruto elektrisch vermogen: hier moet het groen bruto elektrisch vermogen worden ingevuld.
Bruto elektrisch rendement, netto thermisch rendement en vollasturen van de dual fuel WKK: worden
als alle andere installaties bepaald obv rapporteringsmodel van de dual fuel WKK.
Investeringskosten en operationele kosten: de kosten gerelateerd aan de biogasinstallatie worden volledige meegenomen en de kosten gerelateerd aan de dual fuel WKK-eenheid slechts voor het groene
deel (voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden). Deze waarden worden in het model ingevuld als EUR/kWe (of kWhe). De kWe is dan groene elektriciteitsproductie.
Referentierendementen dual fuel: een gewogen gemiddelde wordt toegepast voor de verschillende
brandstoffen (zowel voor de Vlaamse als de Europese)
Referentierendement ketel: blijft 90%.
Input en outputstromen: de hoeveelheden, prijzen en indexen worden ingevuld van de vergister aangezien dit parameters zijn die gelinkt zijn aan de biogasinstallatie.
EVel: het eigenverbruik van de biogasinstallatie wordt volledig meegenomen, het eigenverbruik van de
dual fuel WKK slechts voor het groene deel. De parameter wordt in het model ingevuld in % en dit percentage wordt berekend ten opzichte van de groene bruto elektriciteitsproductie.
EVgsc: de voorbehandelingsenergie (wel enkel het niet-BBT-deel) wordt volledig meegenomen, alsook
de transportenergie, aangezien aardgas geen voorbehandeling heeft en dus de voorbehandelings- en
transportenergie volledig gerelateerd is aan de inputstromen van de biogasinstallatie. De hulpdiensten
van de dual fuel WKK worden slechts voor het groene deel in rekening gebracht. Dit wordt opnieuw in
het OT model ingevuld als een percentage. Deze parameter wordt bepaald ten opzichte van de groene
bruto elektriciteitsproductie.
Percentage zelfafname, de vermeden prijs elektriciteit bij zelfafname, de marktprijs bij verkoop en de
injectiekosten worden bepaald als dezelfde manier als andere installaties, alleen zal het model hier
enkel rekenen met opbrengsten van het groene elektriciteitsdeel.
Opbrengst WKC
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Concreet: Er wordt best gewerkt door de niet vereenvoudigde formules te gebruiken en dit apart te
berekenen in een tabblad en in de calc sheet in te vullen (zie hoger).
Indien reeds Bf van toepassing (nieuwe installatie of ingrijpende wijziging):
Bf van de ofwel biogas WKK projectcategorie ofwel van de fossiele WKK projectcategorie, zoals bepaald in de beslissing van de dual fuel installatie wordt overgenomen. Zal bepaald worden op basis van
85% regel of een installatie een bio-WKK is of niet.
Formule WKB
𝑊𝐾𝐵 =

𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛
𝑄𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛
+
− 𝐹𝑊𝐾𝐾,𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛
𝑅𝑒𝑓𝐸𝑈,𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑠𝑖𝑐ℎ 𝑅𝑒𝑓𝐸𝑈,𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑐ℎ

Waarbij
 Enetto,groen : de netto groene elektriciteitsproductie, te bepalen door de bruto groene elektriciteitsproductie* (1-EVel,WKK). De bruto groene elektriciteitsproductie is hier = Groenfactor * totale bruto
elektriciteitsproductie van de dual fuel
 Qnetto,groen : Groenfactor*Qnetto van dual fuel of netto thermisch rendement dual fuel* vollasturen *
groen vermogen/bruto elektrisch rendement dual fuel WKK
 FWKK,groen : Qnetto,groen/netto thermisch rendement dual fuel WKK of ook nog gelijk aan vollasturen*
groen vermogen /bruto elektrisch rendement dual fuel WKK
 RefEU,elektrisch: Europese elektrisch referentie-rendement: gewogen gemiddelde van de rendementen van de beide brandstoffen
 RefEU,thermisch: Europese thermisch referentie-rendement: gewogen gemiddelde van de rendementen van de beide brandstoffen
Formule RPE
Indien de WKC nog steun ontvangt via het degressief pad, dient ook de RPE berekend te worden.
𝑅𝑃𝐸 = 1 −

𝐹𝑊𝐾𝐾,𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛
𝐸𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛
𝑄𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜,𝑔𝑟𝑜𝑒𝑛
+
𝑅𝑒𝑓𝑉𝑙,𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ 𝑅𝑒𝑓𝑉𝑙,𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑐ℎ

Waarbij
 Fwkk,groen, Enetto,groen en Qnetto,groen : zie WKB berekening
 RefVl, elektrisch: Vlaamse elektrisch referentie-rendement: gewogen gemiddelde van de rendementen
van de beide brandstoffen
 RefVl, thermisch: Vlaamse thermische referentie-rendement: gewogen gemiddelde van de rendementen van de beide brandstoffen
-

Vermeden primaire brandstof
De vermeden primaire brandstof wordt in rekening gebracht indien een deel van de opgewekte groene warmte ook nog wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de groenestroominstallatie, vb verwarmen boerderij, stallen, zwembad,…
Indien dit echter een percentage is verschillend van 0% of 100%, dan moet er een correctiefactor worden toegepast op de marktwaarde van de vermeden primaire brandstof voor dezelfde hoeveelheid
nuttige warmte, om de formules van de opbrengst nuttige warmte te doen kloppen. Hiervoor moet
dan in het OT model bij de inputparameters de parameter PPBW vermenigvuldigd worden met het %
dat gebruikt wordt van de netto groene warmte die gebruikt wordt voor andere doeleinden dan de
groene stroom productie.
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DECREET VAN 8 MEI 2009 HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN
BETREFFENDE HET ENERGIEBELEID [CITEEROPSCHRIFT: "HET
ENERGIEDECREET"]
De meest recente versie van het energiedecreet is te vinden op :
http://codex.vandenbroele.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018092&param=inhoud
Artikels die betrekking hebben op verlengingsdossiers :
Art. 1.1.3. 126/1° (versie 10/12/2015)
Uitbating volgens de regels van de kunst : een uitbating overeenkomstig het « goede-huisvader »-beginsel en
waarbij bovendien het potentieel aan energie-opwekking of energie-besparing ten aanzien van het vermogen
van de installatie niet significant wordt onderbenut voor langdurige periodes door de expliciete of impliciete
wil van de exploitant en/of eigenaar, en waarbij louter contractuele en/of commerciële overwegingen niet
kunnen gelden als verschoning voor een langdurige onderbenutting van het potentieel van deze installatie.
Kortdurende onderbenutting met het oog op een betere afstemming van elektriciteitsproductie en marktvraag
of met het oog op een ondersteuning van het netbeheer beantwoordt wel aan het « goede-huisvader »beginsel;
art. 1.1.3. 22°/1 (versie 10/12/2015)
Btot: de totale bandingcoëfficiënt, dat is de verhouding tussen het aantal toegekende, voor de certificatenverplichting aanvaardbare groenestroomcertificaten over een periode van twaalf maanden tot en met juli van het
jaar n-2 en de totale bruto productie van groene stroom in het Vlaamse Gewest over dezelfde periode. De
bruto productie van groene stroom voor de periode van twaalf maanden tot en met juli van jaar n-2 wordt
berekend aan de hand van de gerapporteerde maandproductie van de productie-installaties. Voor productieinstallaties waarvoor geen maandelijkse gegevens beschikbaar zijn, wordt voor de berekening van Btot de
productie op basis van het jaar n-3 gebruikt;
art 7.1.1. (versie 1/1/2016)
§ 1. Wat betreft installaties met startdatum voor 1 januari 2013 en gelegen in het Vlaamse Gewest, wordt een
groenestroomcertificaat toegekend aan de eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen, voor iedere 1 000 kWh elektriciteit die in de installatie
wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.
Een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013 krijgt enkel groenestroomcertificaten gedurende
de periode van tien jaar. Indien de installatie in aanmerking komt voor de minimumsteun, vermeld in artikel
7.1.6, en die periode langer is dan tien jaar, krijgt de installatie groenestroomcertificaten gedurende de periode dat de installatie in aanmerking komt voor de minimumsteun.
In afwijking van het tweede lid kan de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen, aan het Vlaams Energieagentschap een verlenging
van de steunperiode, vermeld in het tweede lid, aanvragen voor de periode die nodig is om het aantal groenestroomcertificaten te ontvangen dat overeenkomt met het aantal groenestroomcertificaten, toe te kennen
volgens het aantal vollasturen dat voor de betreffende projectcategorie en overeenstemmend met het initieel
geïnstalleerde nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd, voor zover :
1° de installatie werd geïnstalleerd en uitgebaat volgens de regels van de kunst;
2° de opwekking van groene stroom niet gebeurt op basis van zonne-energie;
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3° het aantal al ontvangen groenestroomcertificaten minstens 5 % ligt onder het aantal groenestroomcertificaten dat overeenkomt met het aantal vollasturen dat voor de betreffende projectcategorie en overeenstemmend met het initieel geïnstalleerde nominaal vermogen uit hernieuwbare energiebronnen werd gehanteerd.
In afwijking van het tweede en derde lid, krijgt een productie-installatie met startdatum voor 1 januari 2013
aanvullend een aantal groenestroomcertificaten gedurende de periode van vijf jaar na het verstrijken van de
periode, vermeld in het tweede en derde lid, op basis van een bandingfactor die berekend is voor het deel van
de oorspronkelijke investering of van eventuele extra investeringen in de installatie, dat op het moment van
het verstrijken van de periode, vermeld in het tweede en derde lid, nog niet is afgeschreven. Ook indien er
geen oorspronkelijke investering of extra investeringen zijn die nog niet zijn afgeschreven, wordt een bandingfactor berekend. Daarbij worden dan geen investeringskosten in rekening gebracht. De extra investeringen zijn
uitgevoerd en in gebruik genomen voor 1 juli 2013. De waarde van de extra, nog niet volledig afgeschreven
investeringen wordt enkel in rekening gebracht indien die minstens :
a) 20 % van de oorspronkelijke investering; en
b) 100.000 euro bedraagt; en
c) uitsluitend essentiële componenten betreft met het oog op groenestroomproductie.
Het aantal groenestroomcertificaten dat gedurende de periode, vermeld in het vierde lid, voor elke 1 000 kWh
elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in installaties met startdatum voor 1 januari 2013 wordt toegekend, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de voor die installatie van toepassing zijnde
bandingfactor. De bandingfactor is in dit geval maximaal gelijk aan 1. De periode, vermeld in het vierde lid, kan
eenmalig met vijf jaar worden verlengd voor zover nog altijd aan de voorwaarden, vermeld in het vierde lid
wordt voldaan. Voor die nieuwe periode wordt een nieuwe bandingfactor berekend die maximaal gelijk is aan
Btot voor het lopende kalenderjaar.
Het Vlaams Energieagentschap oordeelt of een aanvraag, vermeld in het derde, vierde of vijfde lid, van de
eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd
aangewezen gegrond is. De eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die daartoe door hem werd aangewezen levert daarvoor de vereiste bewijsstukken aan het Vlaams Energieagentschap. De eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe
door hem werd aangewezen stelt op eenvoudig verzoek alle benodigde aanvullende informatie aan het
Vlaams Energieagentschap ter beschikking. Wanneer de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen een aanvraag tot verlenging, als vermeld in het vierde lid, indient zonder dat eerder een aanvraag tot verlenging, vermeld in het derde lid, werd
ingediend, dan verliest deze installatie alle rechten tot verlenging van de steunperiode die ze kan verkrijgen op
grond van het derde lid.
§ 2. Wat installaties betreft die elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen met startdatum vanaf
1 januari 2013 en gelegen in het Vlaamse Gewest, worden groenestroomcertificaten toegekend aan de eigenaar van een productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe door hem werd aangewezen.
In afwijking van het eerste lid worden geen groenestroomcertificaten toegekend voor de opwekking van elektriciteit uit zonne-energie als het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem in aanmerking komt om te voldoen aan
de verplichting opgelegd op grond van artikel 11.1.3.
Een installatie met startdatum vanaf 1 januari 2013 krijgt enkel groenestroomcertificaten gedurende de afschrijvingsperiode die in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top voor die hernieuwbare energietechnologie wordt gehanteerd.
Het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend voor elke 1 000 kWh elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013, is gelijk aan 1,
vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bandingfactor.
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De Vlaamse Regering kan, in afwijking van het derde lid, een alternatieve methode voor toekennen van groenestroomcertificaten vastleggen op basis van het aantal vollasturen gehanteerd in de berekeningsmethodiek
van de onrendabele top voor die hernieuwbare energietechnologie.
§ 3. De Vlaamse Regering kan, in afwijking van § 2, derde lid, bepalen dat aan installaties waaraan groenestroomcertificaten werden toegekend, na afloop van de periode waarin de installatie voor steun in aanmerking
komt op grond van § 2, derde lid, extra groenestroomcertificaten worden toegekend.
De Vlaamse Regering legt de periode en de voorwaarden vast voor de toekenning van die extra certificaten,
inclusief de manier waarop de bandingfactoren voor die extra steunperiode worden berekend.
Het aantal extra groenestroomcertificaten dat kan worden toegekend voor elke 1 000 kWh elektriciteit die
wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen in een dergelijke installatie, is gelijk aan 1, vermenigvuldigd
met de van toepassing zijnde bandingfactor. De bandingfactor is maximaal gelijk aan Btot.
Art. 7.1.4/1 (versie 10/12/2015)
§ 1. Het Vlaams Energieagentschap berekent en actualiseert jaarlijks de onrendabele toppen volgens een procedure en methode die door de Vlaamse Regering wordt vastgelegd, als vermeld in § 3.
De onrendabele toppen worden berekend voor representatieve projectcategorieën. De Vlaamse Regering legt
deze representatieve projectcategorieën vast. De Vlaamse Regering kan ook projectcategorieën vastleggen
waarvoor per project een specifieke onrendabele top wordt bepaald.
De onrendabele toppen worden berekend voor nieuwe projecten die certificaten kunnen ontvangen op grond
van artikel 7.1.1, § 2, of artikel 7.1.2, § 2, volgens een methodiek die de Vlaamse Regering vastlegt, als vermeld
in § 4.
De onrendabele toppen worden ook berekend voor lopende projecten voor de periode dat ze certificaten
kunnen ontvangen op grond van artikel 7.1.1, § 1, vierde en vijfde lid, en § 2 of § 3 of artikel 7.1.2, § 2 of § 3,
volgens een methodiek die de Vlaamse Regering vastlegt, als vermeld in § 4.
Op basis van de onrendabele toppen berekent het Vlaams Energieagentschap telkens ook de overeenstemmende bandingfactoren.
De bandingfactoren die van toepassing zijn worden zowel voor nieuwe als voor lopende projecten aangepast
als de geactualiseerde bandingfactor meer dan 2 % afwijkt van de bandingfactor die van toepassing is.
De geactualiseerde bandingsfactoren voor lopende projecten zijn één maand na de actualisering van toepassing.
Het Vlaams Energieagentschap deelt jaarlijks voor 30 juni het rapport met de berekening van de onrendabele
toppen en overeenstemmende bandingfactoren voor de representatieve en niet-representatieve projectcategorieën, bedoeld in het tweede lid mee aan de Vlaamse Regering en aan de minister.
De Vlaamse Regering legt de procedure vast voor aanpassing van de nieuwe banding factoren op basis van het
rapport, meegedeeld aan de Vlaamse Regering en de minister.
Voor relevante technologieën en projecten die buiten de vastgestelde representatieve projectcategorieën
vallen, legt het Vlaams Energieagentschap ook een voorstel voor op basis van een berekening van de onrendabele top en de bandingfactor. Daarbij legt het Vlaams Energieagentschap op basis van het verwachte aantal
toe te kennen certificaten een analyse voor van de verwachte impact op de certificatenmarkt en de certificatenverplichting.
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§ 2. ...
§ 3. Voor het Vlaams Energieagentschap een rapport aan de Vlaamse Regering en aan de minister bezorgt,
organiseert het een stakeholderoverleg. De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor het voorwerp en de methode van dit stakeholderoverleg, en voor de deelnemers eraan.
§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de methodiek voor de berekening van de onrendabele top en houdt daarbij
minstens rekening met de volgende parameters :
1° de geraamde investeringskosten in het geval van nieuwe projecten, de investeringskosten gebruikt bij de
bepaling van de oorspronkelijke onrendabele top voor lopende projecten tijdens de afschrijvingsperiode, en
de vervangingsinvesteringskosten voor lopende projecten na de afschrijvingsperiode;
2° de afschrijvingsperiode;
3° de brandstofkosten;
4° de elektriciteitsprijs.
In afwijking van het eerste lid, 1°, wordt voor installaties voor de productie van groene stroom met startdatum
voor 1 januari 2013 ook rekening gehouden met het nog niet afgeschreven gedeelte van de oorspronkelijke
investeringskosten of van latere extra investeringen, voor zover die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in
artikel 7.1.1, § 1, vierde lid.
Voor lopende projecten voor de productie van groene stroom of voor warmte-krachtkoppeling wordt de onrendabele top tijdens de afschrijvingsperiode bedoeld in artikel 7.1.1, § 2 of § 3, of in artikel 7.1.2, § 2 of § 3,
niet geactualiseerd wanneer in de methodiek voor een projectcategorie brandstofkosten, vermeld in het eerste lid, 3°, van toepassing zijn. Voor alle andere lopende projecten voor de productie van groene stroom of
voor warmte-krachtkoppeling wordt de onrendabele top enkel geactualiseerd afhankelijk van de elektriciteitsprijs.
De Vlaamse Regering kan in het kader van de berekeningsmethodiek van de onrendabele top maximumwaarden opleggen voor de parameters, vermeld in het eerste lid, of voor de bandingfactoren.
De bandingfactor bedraagt in elk geval nooit meer dan 1,25.
art 7.1.10. (versie 10/12/2015)
§ 1. Iedere persoon die in het jaar n-1 als toegangshouder geregistreerd stond in het toegangsregister van een
elektriciteitsdistributienetbeheerder, een beheerder van een gesloten distributienet de beheerder van het
plaatselijk vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet, op een afnamepunt in het Vlaamse
Gewest, en geen netbeheerder is, is verplicht jaarlijks uiterlijk op 31 maart van het jaar n, bij de VREG het aantal groenestroomcertificaten in te dienen dat bepaald wordt met toepassing van § 2 of § 4 in voorkomend
geval.
§ 2. Het aantal groenestroomcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend, wordt tot en met
31 maart 2012 vastgesteld met de formule :
C = G x Ev, waarbij :
C gelijk is aan het aantal in het jaar n in te dienen groenestroomcertificaten door een bepaalde toegangshouder;
G gelijk is aan :
1° 0,008 als het jaar n gelijk is aan 2003;
2° 0,012 als het jaar n gelijk is aan 2004;
3° 0,020 als het jaar n gelijk is aan 2005;
4° 0,025 als het jaar n gelijk is aan 2006;
5° 0,030 als het jaar n gelijk is aan 2007;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

30.11.2016

Verlengingsmogelijkheden steunperiode GSC biogasprojecten (startdatum vóór 2013)

pagina 45 van 65

6° 0,0375 als het jaar n gelijk is aan 2008;
7° 0,0490 als het jaar n gelijk is aan 2009;
8° 0,0525 als het jaar n gelijk is aan 2010;
9° 0,0600 als het jaar n gelijk is aan 2011;
10° 0,0700 als het jaar n gelijk is aan 2012;
Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen werd op
afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder
in het toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, beheerder van een gesloten
distributienet, beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet.
Daarbij wordt de afname per afnamepunt beperkt tot de afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder.
Het aantal groenestroomcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend, wordt vanaf 31 maart
2013 vastgesteld met de formule :
C = Gr x Ev x Btot, waarbij :
C gelijk is aan het aantal in het jaar in te dienen groenestroomcertificaten door een bepaalde toegangshouder;
Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen werd op
afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder
in het toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, beheerder van een gesloten
distributienet, beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet.
Daarbij wordt de afname per afnamepunt beperkt tot de afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder;
Gr gelijk is aan :
1° 0,14 in 2013;
2° 0,155 in 2014;
3° 0,168 in 2015;
4° 0,18 in 2016;
5° 0,23 in 2017;
6° 0,205 in 2018 en daarna;
Wanneer een bandingfactor wordt vastgelegd voor een installatie voor de productie van groene stroom met
een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 20 MW, wordt het aantal in te dienen groenestroomcertificaten geëvalueerd en eventueel verhoogd door de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering stelt ook voor elk jaar een bruto binnenlandse groenestroomproductie voorop en legt
indicatieve subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron vast die erop gericht zijn de vooropgestelde bruto
binnenlandse groenestroomproductie te bereiken.
§ 3. In afwijking van § 2 wordt Ev verminderd met de volgende hoeveelheden :
1° voor de afname tussen 1 000 MWh en 20 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt,
40 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder
was. Deze vermindering geldt enkel voor bedrijfsvestigingen waarvan de hoofdactiviteit behoort tot NACE-BEL
2008 code 05 tot en met 33 (industrie en winning van delfstoffen), code 46391 of code 52100;
2° voor de afname tussen 20 000 MWh en 100 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt, 75 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;
3° voor de afname tussen 100 000 MWh en 250 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt, 80 % van deze afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;
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4° voor de afname boven 250 000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt, 98 % van deze
afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rata van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;
5° de hoeveelheid elektriciteit waarvoor door grote verbruikers of gegroepeerde verbruikers met een totaal
verbruik van meer dan 5 GWh in naam van de certificaatplichtige groenestroomcertificaten werden ingediend.
De modaliteiten en de te volgen procedure voor de indiening van de groenestroomcertificaten door grote verbruikers of gegroepeerde verbruikers zullen worden bepaald door de Vlaamse Regering.
Het geheel van afnamepunten van afnemers die instaan voor het verzorgen van openbaar vervoer, kunnen als
één afnamepunt worden beschouwd.
Het geheel van afnamepunten van afnemers op een op 1 juli 2011 bestaand net dat voldoet aan de criteria van
artikel 1.1.3, 56°/2, wordt als één afnamepunt beschouwd.
Het geheel van afnamepunten van afnemers van een na 1 juli 2011 aangelegd net dat voldoet aan de criteria
van artikel 1.1.3, 56°/2, wordt als één afnamepunt beschouwd, voor zover het gesloten distributienet is aangesloten op het transmissienet of het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit.
§ 4. Het Vlaams Energieagentschap legt een evaluatie van de quota- en productiedoelstellingen, vermeld in §
2, voor aan de Vlaamse Regering indien :
1° het aantal beschikbare certificaten minder dan 105 % of meer dan 125 % bedraagt van het aantal voor te
leggen certificaten;
2° de verhouding tussen het aantal toegekende voor de certificatenverplichting aanvaardbare certificaten en
de totale bruto geproduceerde groene stroom meer dan 5 % afwijkt van de verhouding bij de vorige evaluatie;
3° de werkelijke productie per hernieuwbare energiebron meer dan 10 % afwijkt van de subdoelstellingen per
hernieuwbare energiebron, vermeld in § 2. In dat geval wordt tevens geëvalueerd welke de oorzaken zijn van
die afwijkingen en worden remediërende maatregelen of bijsturing van de subdoelstellingen voorgesteld.
De resultaten van de evaluatie worden door het Vlaams Energieagentschap publiek gemaakt.
Indien uit deze evaluatie blijkt dat een verwachte daling van het bruto binnenlands elektriciteitsverbruik groter
zal zijn dan de verplichte stijging van de doelstelling, vermeld in § 2, doet de Vlaamse Regering een voorstel
om de doelstellingen, vermeld in § 2 te verhogen.
Indien Europese verplichtingen aanleiding geven tot een met de in § 2 vermelde doelstellingen niet haalbaar
aandeel groene stroom, doet de Vlaamse Regering een voorstel om de doelstellingen, vermeld in § 2, te verhogen.
Indien de Vlaamse Regering certificaten aanvaardt voor groene stroom die niet is geproduceerd in het Vlaamse Gewest, doet de Vlaamse Regering een voorstel om de doelstellingen, vermeld in § 2, te verhogen.
Toekomstige versie ( 31/03/2017 - )
§ 1. Iedere persoon die in het jaar n-1 als toegangshouder geregistreerd stond in het toegangsregister van een
elektriciteitsdistributienetbeheerder, een beheerder van een gesloten distributienet de beheerder van het
plaatselijk vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet, op een afnamepunt in het Vlaamse
Gewest, en geen netbeheerder is, is verplicht jaarlijks uiterlijk op 31 maart van het jaar n, bij de VREG het aantal groenestroomcertificaten in te dienen dat bepaald wordt met toepassing van § 2 of § 4 in voorkomend
geval.
§ 2. Het aantal groenestroomcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend, wordt tot en met
31 maart 2012 vastgesteld met de formule :
C = G x Ev, waarbij :
C gelijk is aan het aantal in het jaar n in te dienen groenestroomcertificaten door een bepaalde toegangshouder;
G gelijk is aan :
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1° 0,008 als het jaar n gelijk is aan 2003;
2° 0,012 als het jaar n gelijk is aan 2004;
3° 0,020 als het jaar n gelijk is aan 2005;
4° 0,025 als het jaar n gelijk is aan 2006;
5° 0,030 als het jaar n gelijk is aan 2007;
6° 0,0375 als het jaar n gelijk is aan 2008;
7° 0,0490 als het jaar n gelijk is aan 2009;
8° 0,0525 als het jaar n gelijk is aan 2010;
9° 0,0600 als het jaar n gelijk is aan 2011;
10° 0,0700 als het jaar n gelijk is aan 2012;
Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen werd op
afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder
in het toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, beheerder van een gesloten
distributienet, beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet.
Daarbij wordt de afname per afnamepunt beperkt tot de afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder.
Het aantal groenestroomcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend, wordt vanaf 31 maart
2013 vastgesteld met de formule :
C = Gr x Ev, waarbij :
C gelijk is aan het aantal in het jaar in te dienen groenestroomcertificaten door een bepaalde toegangshouder;
Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit, uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1 afgenomen werd op
afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder
in het toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, beheerder van een gesloten
distributienet, beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit of beheerder van het transmissienet.
Daarbij wordt de afname per afnamepunt beperkt tot de afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder;
Gr gelijk is aan :
1° 0,14 in 2013;
2° 0,155 in 2014;
3° 0,168 in 2015;
4° 0,18 in 2016;
5° 0,23 in 2017;
6° 0,205 in 2018 en daarna;
Wanneer een bandingfactor wordt vastgelegd voor een installatie voor de productie van groene stroom met
een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 20 MW, wordt het aantal in te dienen groenestroomcertificaten geëvalueerd en eventueel verhoogd door de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering stelt ook voor elk jaar een bruto binnenlandse groenestroomproductie voorop en legt
indicatieve subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron vast die erop gericht zijn de vooropgestelde bruto
binnenlandse groenestroomproductie te bereiken.
§ 3. In afwijking van paragraaf 2 wordt Ev vanaf 31 maart 2017 verminderd met de volgende hoeveelheden:
1° voor de afname tussen 1000 MWh en 20.000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt,
47% van die afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rato van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen
op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was.
Die vermindering geldt alleen voor bedrijfsvestigingen waarvan de hoofdactiviteit behoort tot NACE-BEL 2008
code 05 tot en met 33 (industrie en winning van delfstoffen), code 46391, code 52100 of code 52241;
2° voor de afname tussen 20.000 MWh en 100.000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt, 80% van die afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rato van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;
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3° voor de afname tussen 100.000 MWh en 250.000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt, 80% van die afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rato van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;
4° voor de afname boven 250.000 MWh elektriciteit in het jaar n-1 op een bepaald afnamepunt, 98% van die
afnameschijf, uitgedrukt in MWh, naar rato van de hoeveelheid elektriciteit die werd afgenomen op het afnamepunt gedurende de periode in het jaar n-1 waarin de betrokken persoon toegangshouder was;
5° de hoeveelheid elektriciteit waarvoor grote verbruikers of gegroepeerde verbruikers met een totaal verbruik van meer dan 5 GWh in naam van de certificaatplichtige groenestroomcertificaten hebben ingediend.
De modaliteiten en de te volgen procedure voor de indiening van de groenestroomcertificaten door grote verbruikers of gegroepeerde verbruikers zullen worden bepaald door de Vlaamse Regering.
Het geheel van afnamepunten van afnemers op een op 1 juli 2011 bestaand net dat voldoet aan de criteria van
artikel 1.1.3, 56°/2, wordt als één afnamepunt beschouwd.
Het geheel van afnamepunten van afnemers van een na 1 juli 2011 aangelegd net dat voldoet aan de criteria
van artikel 1.1.3, 56°/2, wordt als één afnamepunt beschouwd, voor zover het gesloten distributienet is aangesloten op het transmissienet of het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit.
In afwijking van het derde en vierde lid wordt het geheel van afnemers die instaan voor het verzorgen van
openbaar vervoer niet als één afnamepunt beschouwd.
§ 3/1. Het op ondernemingsniveau verschuldigde bedrag van de door financieringssteun voor hernieuwbare
energie ontstane kosten wordt beperkt tot 4% van de bruto toegevoegde waarde van de betrokken onderneming. Voor bedrijven met een elektriciteitsintensiteit van ten minste 20% wordt dit beperkt tot 0,5% van de
bruto toegevoegde waarde van de betrokken onderneming.
De Vlaamse Regering bepaalt de te volgen procedures, alsmede de modaliteiten en voorwaarden waaraan
moet worden voldaan voor het verkrijgen van deze vermindering.
§ 4. Het Vlaams Energieagentschap legt een evaluatie van de quota- en productiedoelstellingen, vermeld in §
2, voor aan de Vlaamse Regering indien :
1° het aantal beschikbare certificaten minder dan 105 % of meer dan 125 % bedraagt van het aantal voor te
leggen certificaten;
2° de verhouding tussen het aantal toegekende voor de certificatenverplichting aanvaardbare certificaten en
de totale bruto geproduceerde groene stroom meer dan 5 % afwijkt van de verhouding bij de vorige evaluatie;
3° de werkelijke productie per hernieuwbare energiebron meer dan 10 % afwijkt van de subdoelstellingen per
hernieuwbare energiebron, vermeld in § 2. In dat geval wordt tevens geëvalueerd welke de oorzaken zijn van
die afwijkingen en worden remediërende maatregelen of bijsturing van de subdoelstellingen voorgesteld.
De resultaten van de evaluatie worden door het Vlaams Energieagentschap publiek gemaakt.
Indien uit deze evaluatie blijkt dat een verwachte daling van het bruto binnenlands elektriciteitsverbruik groter
zal zijn dan de verplichte stijging van de doelstelling, vermeld in § 2, doet de Vlaamse Regering een voorstel
om de doelstellingen, vermeld in § 2 te verhogen.
Indien Europese verplichtingen aanleiding geven tot een met de in § 2 vermelde doelstellingen niet haalbaar
aandeel groene stroom, doet de Vlaamse Regering een voorstel om de doelstellingen, vermeld in § 2, te verhogen.
Indien de Vlaamse Regering certificaten aanvaardt voor groene stroom die niet is geproduceerd in het Vlaamse Gewest, doet de Vlaamse Regering een voorstel om de doelstellingen, vermeld in § 2, te verhogen.
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BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 19 NOVEMBER 2010
HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET ENERGIEBELEID
[CITEEROPSCHRIFT "HET ENERGIEBESLUIT"]
De meest recente versie van het energiedecreet is te vinden op :
http://codex.vandenbroele.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inhoud
Artikels die betrekking hebben op verlengingsdossiers :
art. 6.1.13. (versie 01/04/2014)
§ 1. Groenestroomcertificaten worden toegekend zowel voor de hoeveelheid netto-elektriciteitsproductie die
op de site wordt verbruikt, als voor de hoeveelheid netto-elektriciteitsproductie die aan het transmissienet,
het distributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of aan directe lijnen geleverd wordt.
§ 2. Groenestroomcertificaten worden toegekend voor de hoeveelheid netto-elektriciteitsproductie, gemeten
vóór de eventuele transformatie naar netspanning.
De hoeveelheid netto-elektriciteitsproductie is de geproduceerde elektriciteit, verminderd met de gemeten
elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de utiliteitsvoorzieningen die horen bij de productie-installatie of die nodig zijn om de gebruikte hernieuwbare energiebron voor elektriciteitsopwekking
geschikt te maken.
Als die utiliteitsvoorzieningen andere energiebronnen dan elektriciteit gebruiken, wordt hun equivalente elektriciteitsafname berekend door het Vlaams Energieagentschap als de elektriciteit die in een referentieinstallatie met dezelfde hoeveelheid energie opgewekt kan worden.
Als uit de aanvraag, vermeld in artikel 6.1.2 blijkt dat die elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname klein is in verhouding tot de geproduceerde elektriciteit, kan het Vlaams Energieagentschap beslissen
om de netto-elektriciteitsproductie op basis van een raming te berekenen uit de totale elektriciteitsproductie.
Het Vlaams Energieagentschap brengt de elektriciteitsafname of de equivalente elektriciteitsafname van de
utiliteitsvoorzieningen niet in mindering van de elektriciteit, geproduceerd uit mest, afval of afvalwater, voor
zover de certificaatgerechtigde aantoont dat een overeenkomstig energieverbruik ook vereist is bij de toepassing van de best beschikbare techniek voor de verwerking of noodzakelijke behandeling van mest, afval of
afvalwater.
Het Vlaams Energieagentschap brengt de equivalente elektriciteitsafname van de niet-elektrische utiliteitsvoorzieningen niet in mindering van de geproduceerde elektriciteit voor zover de certificaatgerechtigde aantoont dat de utiliteitsvoorzieningen met brandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen worden gevoed.
Voor productie-installaties waarvan de aanvraag, vermeld in artikel 6.1.2 goedgekeurd werd voor 1 juni 2007,
moet de certificaatgerechtigde voor 1 december 2007 aan het Vlaams Energieagentschap in voorkomend geval
schriftelijk het bewijs voorleggen dat voor de niet-elektrische utiliteitsvoorzieningen brandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen aangewend worden. Het Vlaams Energieagentschap zal op basis daarvan de beslissing in het expertisedossier van de installatie in kwestie zo aanpassen dat vanaf 1 juni 2007 bij de bepaling van
het maandelijkse aantal toe te kennen groenestroomcertificaten rekening gehouden wordt met de regeling,
vermeld in het tweede lid.
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Het Vlaams Energieagentschap kan een uniforme aanpak voorstellen per hernieuwbare energiebron om de
netto-elektriciteitsproductie te berekenen en om het gebruik van brandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen aan te tonen.
art. 6.2.10. (versie 01/04/2014)
§ 1. De warmtekrachtbesparing die gerealiseerd wordt door een warmtekrachtinstallatie voor elektriciteitsproductie, wordt berekend als de primaire energiebesparing die wordt gerealiseerd door gebruik te maken van
een warmtekrachtinstallatie in plaats van een referentie-installatie die dezelfde nettohoeveelheid elektriciteit
en nuttige warmte zou opwekken als die warmtekrachtinstallatie.
Voor de berekening van de warmtekrachtbesparing door een warmtekrachtinstallatie met elektriciteitsproductie, wordt uitgegaan van de netto-elektriciteitsproductie die op de locatie zelf verbruikt wordt of die geleverd
wordt aan het distributienet, aan het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, aan het transmissienet of aan
directe lijnen. Die netto-elektriciteitsproductie wordt gemeten voor de eventuele transformatie naar netspanning.
§ 2. De warmtekrachtbesparing die gerealiseerd wordt door een warmtekrachtinstallatie voor de rechtstreekse mechanische aandrijving van machines, wordt berekend als de primaire energiebesparing die wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een warmtekrachtinstallatie in plaats van de best beschikbare aandrijftechnologie en referentie-installatie die dezelfde aandrijving en dezelfde hoeveelheid nuttige warmte zouden leveren als die warmtekrachtinstallatie.
De aanvrager toont aan het Vlaams Energieagentschap de correctheid van de berekening van die primaire
energiebesparing aan.
§ 3. Voor de berekening van de warmtekrachtbesparing wordt uitgegaan van de nuttige warmte die gebruikt
wordt als warmtebron en die niet voor de verdere productie van elektriciteit of mechanische energie wordt
aangewend. Als blijkt dat de nuttige warmte slechts voor een klein deel gebruikt wordt voor de verdere productie van elektriciteit of mechanische energie, kan het Vlaams Energieagentschap beslissen om voor de bepaling van de nuttige warmte, en voor de bepaling van de productie van elektriciteit en mechanische energie
een vereenvoudigde berekeningsmethode toe te laten.
§ 4. Als een warmtekrachtinstallatie wordt gebruikt voor de productie van CO2, wordt de gemeten hoeveelheid geproduceerde benutte warmte met 10 % verhoogd voor de berekening van de warmtekrachtbesparing.
§ 5. Voor sites waar al beschikbare warmte gebruikt wordt, berekent het Vlaams Energieagentschap de warmtekrachtbesparing niet op basis van het vermeden primaire energieverbruik van een referentie-installatie,
maar op basis van het vermeden primaire energieverbruik van de warmteproducent dat noodzakelijk is voor
de productie van dezelfde nuttige warmte, op voorwaarde dat de primaire energiebesparing van de nieuwe
installatie ten opzichte van de warmteproducent kleiner is dan de primaire energiebesparing ten opzichte van
een referentie-installatie. Om de hoeveelheid al beschikbare warmte te bepalen, wordt uitgegaan van het
verbruik van beschikbare warmte tijdens de 365 dagen voor de certificatenaanvraag.
In afwijking van het eerste lid beschouwt het Vlaams Energieagentschap voor sites waar al beschikbare warmte gebruikt wordt, het gedeelte van deze beschikbare warmte dat volgens metingen na de indienstneming van
de nieuwe kwalitatieve warmtekrachtinstallatie verder voor de invulling van een economisch aantoonbare
vraag wordt aangewend, niet als beschikbare warmte.
§ 6. Voor nieuwe warmtekrachtinstallaties worden de warmtekrachtbesparing en het aantal toe te kennen
warmtekrachtcertificaten vanaf de ingebruikname gedurende tien jaar berekend op basis van de voorwaarden
tot toekenning en aanvaarding van warmtekrachtcertificaten, de berekeningsmethode, het thermisch of elektrisch rendement van een referentie-installatie en het rendement van de best beschikbare aandrijftechnologie,
die werden vastgelegd bij de aanvraag van warmtekrachtcertificaten.
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§ 7. Het thermisch rendement van de referentie-installatie wordt gelijkgesteld aan 90 % in geval van een
warmtekrachtinstallatie die haar warmte afstaat in de vorm van heet water, 93 % in het geval van een warmtekrachtinstallatie die haar warmte afstaat in de vorm van hete lucht voor droogtoepassingen, 85 % in geval
van een warmtekrachtinstallatie die haar warmte afstaat in de vorm van stoom of in de vorm van nog niet
vermelde media, en 500 % als referentieperformantiecoëfficiënt in het geval van een warmtekrachtinstallatie
die koude produceert. Voor warmtekrachtinstallaties die gebruikmaken van biogas, wordt het thermisch rendement van de referentie-installatie gelijkgesteld aan 70 %.
§ 8. Het elektrisch rendement van de referentie-installatie wordt voor warmtekrachtinstallaties die gebruikmaken van fossiele energiebronnen gelijkgesteld aan 55 % in geval van een warmtekrachtinstallatie die aangesloten is op een spanningsnet met een nominale spanning die hoger is dan 15 kV, en 50 % in geval van een
warmtekrachtinstallatie die aangesloten is op een spanningsnet met een nominale spanning die lager is dan of
gelijk is aan 15 kV.
Voor warmtekrachtinstallaties die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, wordt het elektrisch rendement van de referentie-installatie gelijkgesteld aan 42 % bij de toepassing van biogas, 42,7 % bij de toepassing van vloeibare biobrandstoffen, 34 % bij de toepassing van hout of houtafval, en 25 % bij de toepassing van
andere vaste biomassastromen.
Voor warmtekrachtinstallaties die gebruikmaken van verschillende fossiele of hernieuwbare energiebronnen
wordt het elektrisch rendement van de referentie-installatie gelijkgesteld aan het op basis van de energieinput gewogen gemiddelde van de elektrische rendementen van de referentie-installatie dat bepaald is overeenkomstig het eerste en het tweede lid.
Het rendement van de best beschikbare aandrijftechnologie wordt gelijkgesteld aan 52 %.
§ 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, past na advies van het Vlaams Energieagentschap
de referentierendementen, vermeld in paragraaf 7 en 8, aan de stand van de techniek aan en legt extra referentierendementen vast als dat nodig is voor de berekening van de warmtekrachtbesparing. Hij houdt daarbij
rekening met de werkelijk gemeten rendementen van de referentie-installaties, de best beschikbare aandrijftechnologie en andere referentietechnologieën, enerzijds onafhankelijk van de gebruikte energiebron voor
fossiele energiebronnen, en anderzijds voor hernieuwbare energiebronnen.
§ 10. Het Vlaams Energieagentschap kan nadere regels opleggen betreffende de beoordeling of voldaan wordt
aan de voorwaarden voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties, vermeld in bijlage I, en betreffende de bepaling van de warmtekrachtbesparing voor types van complexe warmtekrachtinstallaties. Het Vlaams Energieagentschap publiceert die nadere regels op haar website.
Art. 6.2/1.1. (versie 30/08/2016)
Een bandingfactor kan nooit meer bedragen dan de maximaal toegelaten bandingfactor die voor die startdatum van toepassing was voor de betreffende installatie. De maximaal toegelaten bandingfactoren worden
voor nieuwe projecten jaarlijks door de minister vastgelegd, in het kader van het vastleggen van de bandingfactoren, zoals vermeld in artikel 6.2/1.6, op basis van het rapport van het Vlaams Energieagentschap en op
basis van de verhouding tussen het aantal beschikbare certificaten en het aantal in te leveren certificaten bij
de vorige inleveringsronde. Een aldus bepaalde maximaal toegelaten bandingfactor blijft voor installaties met
startdatum in het betreffende jaar geldig gedurende de volledige periode waarbinnen de installatie certificaten ontvangt. Voor nieuwe projecten worden aparte maximaal toegelaten bandingfactoren vastgelegd, voor
volgende categorieën van projecten:
a) representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van tien jaar;
b) representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar;
c) niet-representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van tien jaar;
d) niet-representatieve projectcategorieën met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar.
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Voor de toepassing van dit artikel worden enerzijds projecten waarvoor de afschrijvingstermijn in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top minder dan tien jaar bedraagt, gelijkgesteld met projecten waarvoor
de afschrijvingstermijn in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top tien jaar bedraagt, en worden
anderzijds projecten waarvoor de afschrijvingstermijn in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top
meer dan tien jaar bedraagt, gelijkgesteld met projecten waarvoor de afschrijvingstermijn in de berekeningsmethodiek van de onrendabele top vijftien jaar bedraagt.
Het Vlaams Energieagentschap kan voor de berekening van een projectspecifieke onrendabele top vereisen
dat de marktconformiteit van de gehanteerde parameters door de aanvrager wordt aangetoond. De aanvrager
bezorgt deze gegevens binnen een door het Vlaams Energieagentschap vooropgestelde termijn en op de door
haar gevraagde wijze. Indien de aangeleverde informatie onvolledig blijkt, of niet tijdig wordt bezorgd, beginnen de termijnen, vermeld in artikel 6.2/1.7 § 1, vijfde lid en artikel 6.2/1.7 § 2, derde lid niet te lopen tot na
ontvangst van de gevraagde informatie.
Het Vlaams Energieagentschap kan ook de gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de onrendabele top, opvragen bij projecten die al een startdatum ontvingen uit de betreffende representatieve of nietrepresentatieve projectcategorie, of bij groenestroom- of WKK-projecten met een startdatum voor 1 januari
2013 die nog aanspraak kunnen maken op certificaten met toepassing van artikel 7.1.1, § 1, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 of artikel 7.1.2, § 1, van het Energiedecreet van 8 mei 2009. De eigenaar of uitbater
van de installatie bezorgt die gegevens binnen een door het Vlaams Energieagentschap vooropgestelde termijn, op straffe van schorsing van het recht op de berekening en uitkering van certificaten tot ontvangst van
de bedoelde informatie. Als binnen voormelde termijn de gevraagde gegevens niet aan het Vlaams Energieagentschap worden bezorgd, kan het Vlaams Energieagentschap voor het geviseerde project de berekening
van de certificaten, vermeld in artikel 6.1.7, tweede lid, en artikel 6.2.7, tweede lid, van dit besluit, schorsen
tot de datum van ontvangst door het Vlaams Energieagentschap van de voormelde gegevens. Het Vlaams
Energieagentschap brengt de VREG hiervan onverwijld op de hoogte.
Onder de gegevens, vermeldt in het derde en vierde lid, worden minstens verstaan:
1° contracten, afgesloten ten behoeve van de bouw of uitbating van het betrokken project;
2° facturen, opgesteld of ontvangen in het kader van de bouw of uitbating van het betrokken project;
3° betalingsbewijzen voor onkosten, gemaakt bij de bouw of uitbating van het betrokken project;
4° technische gegevens van de installatie of het project;
5° productiegegevens van de installatie of het project;
6° interne en externe studies en analyses betreffende de bouw of uitbating van het betrokken project.
Bijlage III/4 (versie 30/08/2015)
Berekeningswijze onrendabele top voor groenestroomprojecten met startdatum voor 1 januari 2013
Deze bijlage geeft de methodologie waarmee de onrendabele top wordt berekend rekening houdend met de
niet-afgeschreven investeringen van groenestroomprojecten met startdatum voor 1 januari 2013.
1 Methodologie
1.1 Onrendabele top
De onrendabele top (OT) wordt als dusdanig bepaald dat, beschouwd over de constructie- en beleidsperiode,
de netto contante waarde van de investering na toekenning van die onrendabele top, NCW(OT), gelijk is aan
nul. NCW(OT) wordt bepaald op basis van de kasstroom die vloeit naar de investeerder volgens:

NCW(OT) = - I + ∑

Tb+Tc-1

OKSt (OT)
t=0

=0
(1 + r)t
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met:
OT
I

Tb
Tc
t
OKSt
r

De onrendabele top
Het investeringsbedrag van de niet-afgeschreven investeringen dat volgens
het oorspronkelijk afschrijvingsritme van de betrokken installatie tijdens de
voorliggende verlengingsperiode zal afgeschreven worden
De beleidsperiode
De constructieperiode nodig voor het bouwen van het project wordt voor
deze bijlage gelijkgesteld aan 0 jaar
Het tijdstip in de berekening
De operationele kasstroom na belastingen in jaar t
Het gewenste rendement op de totale investering

[€/kWh]
[€]

[jaar]
[jaar]
[-]
[€]
[%]

De vergoeding voor de OT maakt deel uit van de operationele inkomsten, en wordt zodanig bepaald dat de
investeerders het vastgelegde rendement behalen.
Er wordt hierbij uitgegaan van projectfinanciering, waarbij alle belastingsvoordelen binnen het project zelf
ingeboekt worden en zonodig worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
1.2 Aannames met betrekking tot de timing van de kasstroom
De investering in de installatie vindt plaats in jaar 0, de bouw van het project beslaat een termijn T c. De steunperiode start op Tc en duurt Tb jaren.
De afschrijvingstermijn Ta betreft de periode waarover de installatie boekhoudkundig afgeschreven wordt. De
beleidsperiode is de termijn gedurende dewelke de vergoeding voor de OT aan producenten wordt uitgekeerd
en wordt, net als de termijn van de banklening, gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn:
Tb = Tr = Ta
met:
Tr
Ta

De termijn van de banklening
De afschrijvingstermijn

[jaar]
[jaar]

Tb, Tr en Ta starten op Tc.
1.3 Investering
1.3.1 Investering
Het totale investeringsbedrag I wordt bepaald als: het investeringsbedrag van de niet-afgeschreven investeringen dat volgens het oorspronkelijk afschrijvingsritme van de betrokken installatie tijdens de voorliggende verlengingsperiode zal afgeschreven worden. Hierbij wordt desgevallend alle toegekende investeringssteun, anders dan deze vermeld in 1.3.3, in mindering gebracht. Hierbij is:
I = Ki * U
met:
Ki
U

De specifieke investeringskost per vermogenseenheid
Het elektrisch vermogen van de installatie

[€/kWe]
[kWe]

Indien de installatie in de loop van de vorige steunperiodes aan een nieuwe eigenaar werd overgedragen,
geldt de bij aanvang gekozen afschrijvingsperiode en afschrijvingsmethodiek van de oorspronkelijke investeerder voor het bepalen van de waarde van de resterende niet-afgeschreven investeringen. Indien de bij aanvang
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gekozen afschrijvingsperiode en afschrijvingsmethodiek door de aanvrager van de verlenging niet meer kunnen aangetoond worden, wordt bij de berekening van de onrendabele top voor deze bijlage uitgegaan van bij
aanvang gekozen afschrijvingstermijn van tien jaar.";
1.3.2 Afschrijvingen
De afschrijvingen gebeuren lineair vanaf Tc voor een periode gelijk aan de afschrijvingstermijn:
DEPt = I/Ta voor Tc ≤ t ≤ Tc + Ta-1 en DEPt = 0 voor andere
met:
DEPt

De jaarlijkse afschrijving van de investering

[€]

1.3.3 Investeringsaftrek
De investeringsaftrek wordt bepaald als:
IA = I * i * IAP
met:
IA
i
IAP

Het bedrag van de investeringsaftrek
Het deel van de investering dat in aanmerking komt voor IA
Het percentage van de investeringsaftrek

[€]
[%]
[%]

De investeringsaftrek wordt in rekening gebracht in het jaar van de investering, d.w.z. jaar 0, en indien nodig
overgedragen volgens de wettelijk geldende bepalingen.
1.4 Financiering
1.4.1 Financiering met eigen vermogen
De inbreng van het eigen vermogen gebeurt in jaar 0 en wordt gegeven door volgende formule:
EV = E * I
met:
EV
E

Het ingebracht eigen vermogen
Het aandeel eigen vermogen in de totale investering

[€]
[%]

1.4.2 Financiering met vreemd vermogen
Het met een lening gefinancierde bedrag wordt berekend als
L = (1 – E) * I
met:
L

Het bedrag van de banklening

[€]

De lening wordt vanaf jaar Tc over een termijn van Tr jaren met constante annuïteiten afgelost. Het bedrag van
de annuïteit wordt gegeven door:

rd * L
A=
1 – (l + rd)-Tr
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met:
A
rd

De annuïteit van de banklening
De interestvoet op de banklening

[€]
[%]

Het uitstaande bedrag van de lening aan het begin van jaar t is dan gelijk aan:
Lt = L * (1 + rd)t-Tc – A/rd * [(1 + rd)t-Tc – 1] voor Tc ≤ t ≤ Tc + Tr - 1
zodat de interestbetaling en aflossing in jaar t gelijk zijn aan:
Rt = rd * Lt voor Tc ≤ t ≤ Tc + Tr – 1 en Rt = 0 voor andere t
Dt = A - Rt voor Tc ≤ t ≤ Tc + Tr – 1 en Dt = 0 voor andere t
met:
Lt
Rt
Dt

Het uitstaande bedrag van de lening in jaar t
De interestbetaling in jaar t
De aflossing in jaar t

[€]
[€]
[€]

1.5 Operationele kasstroom vóór de onrendabele top
De operationele kasstroom zonder vergoeding voor OT wordt gegeven door:
OKSvoorOT,t = OEL,t + OWA,t + SPB,t + O WKC,t - KO,t - KB,t ± KOIS,t ± KOUS,t voor t ≥ Tc
met:
OKSvoorOT,t
OEL,t
OWA, t
SPB,t
OWKC
KO,t

KB,t
KOIS,t
KOUS,t

De operationele kasstroom vóór OT in jaar t
De opbrengst of marktwaarde van elektriciteit in jaar t
De opbrengst of marktwaarde van nuttige warmte in jaar t
De besparing aan primaire brandstofkosten in jaar t
De opbrengst aan warmtekrachtcertificaten op jaarbasis
De operationele kosten in jaar t, inclusief een overheadkost van 10% op de
uitgaven voor operationele kosten voor volledig afgeschreven projecten (exclusief kosten voor brandstof en in- of uitgaande stoffen)
De brandstofkosten in jaar t, inclusief de financieringskosten voor aankoop
van brandstof
De kosten (-) of opbrengsten (+) aan ingaande stoffen in jaar t, inclusief de
financieringskosten voor aankoop van ingaande stoffen
De kosten (-) of opbrengsten (+) aan uitgaande stoffen in jaar t

[€]
[€]
[€]
[€]
[€]
[€]

[€]
[€]
[€]

De bovenstaande formule geldt voor alle types van technologieën. In functie het beschouwde type zijn slechts
een deel van de termen in de som relevant. De niet-relevante termen worden dan gelijkgesteld aan nul.
Gedurende de constructieperiode wordt de operationele kasstroom gelijkgesteld aan 0.
1.5.1 Opbrengst elektriciteit
In functie van de concrete uitwerking van een netvergoeding zal deze door VEA op de geëigende plaats in de
berekeningen opgenomen worden.
De netto geproduceerde elektriciteit (na aftrek van het verbruik van de installatie zelf) wordt hetzij verkocht
(netinjectie) hetzij verbruikt binnen de eigen bedrijfsvoering. In het eerste geval worden opbrengsten gegenereerd, in het tweede geval worden kosten voor de aankoop van elektriciteit uitgespaard. De opbrengst aan
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geproduceerde elektriciteit is gelijk aan de som van de vermeden kosten voor zelfafname en de opbrengst van
de verkoop van het resterende gedeelte.
De opbrengst aan elektriciteit in jaar t wordt berekend als:
OEL,t = ZAEL * PEL,ZA *(1 - EVEL) * QEL * (1+ iEL,ZA)t-Tac + (1 – ZAEL) * (PEL,V – PIN) x (1 – EVEL) * QEL * (1 + iEL,V)t-Tac
Voor t ≥ Tac
met:
ZAEL
PEL,ZA
EVEL
QEL
iEL,ZA
Tac
PEL,V
PIN
iEL,V

Het aandeel zelfafname van de geproduceerde elektriciteit
De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar Tac
Het aandeel eigenverbruik van de installatie zelf, voor bepaling van netto
elektriciteitsproductie
De bruto productie aan elektriciteit op jaarbasis
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de vermeden kost
voor elektriciteit door zelfafname
Het jaar waarvoor de eerste berekening (jaar 0) of een eventuele actualisatie gebeurt, te rekenen vanaf de investering
De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar Tac, o.a. rekening houdend
met het best haalbare productieprofiel
De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar Tac (vb. injectietarief)
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktwaarde
elektriciteit bij verkoop

[%]
[€/kWh]
[%]
[kWh]
[%]
[-]
[€/kWh]
[€/kWh]
[%]

En
OEL,t = ZAEL x PEL,ZA,t * (1 - EVEL)* QEL + (1 – ZAEL) * (PEL,V – PIN,t) * (1 – EVEL) * QEL voor t < Tac
met:
PEL,ZA,t
PEL,V,t
PIN,t

De vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar t, voorafgaand aan de [€/kWh]
actualisatie
De marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar t, voorafgaand aan de ac- [€/kWh]
tualisatie, o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel
De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar t, voorafgaand aan de [€/kWh]
actualisatie (vb. injectietarief)

De bruto productie aan elektriciteit op jaarbasis wordt berekend als:
QEL = VU * U
met:
VU

Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen

[u]
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1.5.2 Opbrengst nuttige warmte
De opbrengst van de warmteproductie in jaar t wordt berekend als:
OWA,t = PPBW * QWA x (1 + iPBW)t
met:
PPBW

De marktwaarde zonder toevoeging van taksen, heffingen en vermeden [€/kWh]
netkosten van de vermeden primaire brandstof voor dezelfde hoeveelheid
nuttige warmte in jaar 0
De hoeveelheid vermeden primaire brandstof voor dezelfde hoeveelheid [kWh]
nuttige warmte op jaarbasis
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de [%]
vermeden primaire brandstof

QWA
iPBW

waarbij:

QEL * ηth,WKK
QWA =
ηth,ref,k * ηel
met:
ηth,WKK

Het netto thermisch rendement van de installatie

[%]

ηel

Het bruto elektrisch rendement van de installatie

[%]

ηth,ref,k

Het thermisch referentierendement voor gescheiden opwekking van [%]
warmte zoals vastgelegd in artikel 6.2.10 voor de aangehouden primaire
brandstof

1.5.3 Besparing primaire brandstof
In geval van bijstook wordt de besparing aan primaire brandstof in jaar t berekend als:
SPB,t = PTVB * BPB * (1 + iTVB)t
met:
PTVB
BPB
iTVB

De brandstofkosten van de vervangen brandstof (bijstook) in jaar 0
[€/kWh]
De besparing aan primaire brandstof (bijstook) op jaarbasis
[kWh]
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de [%]
vervangen brandstof (bijstook)

waarbij:

QEL x BSeff
BPB =
hel
met:
BSeff

De effectieve brandstofsubstitutie (bijstook)

[%]
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1.5.4 Opbrengst warmtekrachtcertificaten
De opbrengst aan warmtekrachtcertificaten in jaar t wordt berekend als:
OWKC = PWKC * BFWKC * VWKB
met:
PWKC
BFWKC
VWKB

De marktprijs van de warmtekrachtcertificaten
De bandingfactor berekend voor warmtekrachtcertificaten
De valoriseerbare warmtekrachtbesparing

[€/kWh]
[%]
[kWh]

De valoriseerbare warmtekrachtbesparing wordt bepaald conform art. 6.2.10, waarbij de referentiewaarden
per categorie worden bepaald zoals vastgelegd onder 3.
1.5.5 Operationele kosten
De operationele kosten in jaar t worden berekend als:
KO,t = [(lV + KV) * U + KVar * QEL] * (1 + iOK)t
met:
lV
KV
KVar
iOK

In het jaar van de vervangingsinvestering, de hoogte in jaar 0 van die vervangingsinvestering per eenheid capaciteit, 0 in de overige jaren
De vaste kosten per eenheid capaciteit in jaar 0
De variabele kosten per eenheid productie in jaar 0
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de operationele kosten

[€/kWe]
[€/kWe]
[€/kWh]
[%]

1.5.6 Brandstofkosten
De brandstofkosten in jaar t worden berekend als:
KB,t = PB * QEL / hel * (1 + iB)t
met:
PB
iB

De prijs van de brandstof in jaar 0, inclusief de financieringskosten voor [€/kWh]
aankoop van brandstof
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de [%]
brandstof

1.5.7 Kosten/opbrengsten ingaande stoffen
De kosten of opbrengsten van ingaande stoffen in jaar t worden berekend als:
KOIS,t = MIS * POIS * (1 + iIS)t
met:
MIS
POIS
IIS

De hoeveelheid (massa) ingaande stoffen op jaarbasis
[ton]
De kosten of opbrengsten aan ingaande stoffen per ton in jaar 0, inclusief [€/ton]
de financieringskosten voor aankoop van ingaande stoffen
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de [%]
ingaande stoffen
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1.5.8 Kosten/opbrengsten uitgaande stoffen
De kosten of opbrengsten van uitgaande stoffen in jaar t worden berekend als:
KOUS,t = MUS * POUS * (1 + iUS)t
met:
MUS
POUS
IUS

De hoeveelheid (massa) uitgaande stoffen op jaarbasis
[ton]
De kosten of opbrengsten aan uitgaande stoffen per ton in jaar 0
[€/ton]
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de [%]
uitgaande stoffen

1.6 Vergoeding OT
De totale vergoeding voor de OT op basis van groenestroomproductie in jaar t is gelijk aan:
VOTt = OT * (1- EVGSC) * QEL voor t ≥ Tac
met:
VOTt
EVGSC

De totale vergoeding voor de onrendabele top in jaar t
[€]
Deel van bruto elektriciteitsproductie dat niet in aanmerking komt voor [%]
groenestroomcertificaten, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting

en
VOTt = OTt * (1- EVGSC) * QEL voor t <Tac
met:
OTt

De OT zoals die voor jaar t werd bepaald in de voorgaande onrenda- [€/kWh]
beletopberekeningen

en
VOTt = 0 voor t < Tc
en
VOTt = 0 voor t ≥ Tc + Tb
1.7 Belasting op het resultaat
Het belastbaar inkomen in jaar t wordt berekend als
BIt = OKSvoorOT,t + VOTt – IAt – DEPt - Rt
met:
BIt

Het belastbaar inkomen in jaar t

[€]

De belasting op het resultaat is dan gelijk aan:
Bt = BIt * b
met:
Bt
b

De belasting op het resultaat in jaar t
Het percentage vennootschapsbelasting

[€]
[%]
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1.8 Operationele kasstroom na belasting
De operationele kasstroom na belasting in jaar t wordt gegeven door:
OKSt = OKSvoorOT,t + VOTt - Bt
1.9 Combinatie van warmte-krachtcertificaten en groenestroomcertificaten
In het geval een installatie aanspraak maakt op warmtekrachtcertificaten op basis van valoriseerbare warmtekrachtbesparing met een startdatum voor 1 januari 2013 wordt deze opbrengst ingerekend in de jaarlijkse
kasstroom. Deze onrendabele top wordt gehanteerd voor het berekenen van de banding factor voor groenestroomcertificaten op basis van de netto groenestroomproductie.
2 Gebruikte parameters
Parameter
U
ηel

Omschrijving
Het bruto elektrisch vermogen van de installatie
Het bruto elektrisch rendement van de installatie

Eenheid
[kWe]
[%]

ηth,WKK

Het netto thermisch rendement van de installatie

[%]

ηth,ref,Vl

Het thermisch referentierendement voor gescheiden opwekking van warmte
zoals vastgelegd in art. 6.2.10
Het elektrisch referentierendement voor gescheiden opwekking van elektriciteit zoals vastgelegd in art. 6.2.10
Het thermisch referentierendement voor gescheiden opwekking van warmte
zoals vastgelegd in artikel 6.2.10 voor de aangehouden primaire brandstof
Het aandeel eigenverbruik van de installatie zelf, voor bepaling van de netto
groenestroomproductie
Deel van bruto elektriciteitsproductie dat niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting
De specifieke investeringskost per vermogenseenheid
Het gewenste rendement op de totale investering
Het aandeel eigen vermogen in de totale investering
De interestvoet op de banklening
De beleidsperiode
De afschrijvingstermijn
De constructieperiode nodig voor het bouwen van het project
De termijn van de banklening
Het deel van de investering dat in aanmerking komt voor investeringsaftrek
Het percentage van de investeringsaftrek
Het gemiddelde jaarlijks aantal vollasturen
Het aandeel zelfafname van de geproduceerde elektriciteit
Vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar 0
Vermeden kost elektriciteit bij zelfafname in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie
Marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar 0
Marktwaarde elektriciteit bij verkoop in jaar t, voorafgaand aan de actualisatie, o.a. rekening houdend met het best haalbare productieprofiel
De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar 0 (injectietarief)
De kosten voor de geïnjecteerde elektriciteit in jaar t, voorafgaand aan de
actualisatie (vb. injectietarief)
De marktwaarde zonder toevoeging van taksen, heffingen en vermeden net-

[%]

ηel,ref,Vl
ηth,ref,k
EVEL
EVGSC
Ki
r
E
rd
Tb
Ta
Tc
Tr
i
IAP
VU
ZAEL
PEL,ZA
PEL,ZA,t
PEL,V
PEL,V,t
PIN
PIN,t
PTVB

[%]
[%]
[%]
[%]
[€/kWe]
[%]
[%]
[%]
[jaar]
[jaar]
[jaar]
[jaar]
[%]
[%]
[u]
[%]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
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Parameter

PPBW
PTVB
iEL,ZA
iEL,V
iPBW
iTVB
BSeff
BFWKC
PWKC
lV
KV
KVar
iOK
PB
iB
MIS
POIS
iIS
MUS
POUS
iUS
b

Omschrijving
kosten van de vermeden primaire brandstof voor dezelfde hoeveelheid nuttige warmte in jaar 0
De brandstofkosten van de vermeden primaire brandstof in jaar 0
De brandstofkost van de te vervangen brandstof (bijstook)
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de vermeden kost voor
elektriciteit door zelfafname
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktwaarde elektriciteit bij verkoop
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de
vermeden primaire brandstof voor dezelfde hoeveelheid nuttige warmte
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de te
vervangen brandstof (bijstook)
De effectieve brandstofsubstitutie (bijstook)
De bandingfactor berekend voor warmtekrachtcertificaten
De marktprijs van de warmtekrachtcertificaten
In het jaar van de vervangingsinvestering, de hoogte in jaar 0 van die vervangingsinvestering per eenheid capaciteit, 0 in de overige jaren
De vaste kosten per eenheid capaciteit in jaar 0
De variabele kosten per eenheid productiein jaar 0
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de operationele kosten
De prijs van de brandstof in jaar 0, inclusief financieringskosten voor aankoop
van brandstof
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de
brandstof
De hoeveelheid (massa) ingaande stoffen op jaarbasis
De kosten of opbrengsten aan ingaande stoffen per ton in jaar 0
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de
ingaande stoffen
De hoeveelheid (massa) uitgaande stoffen op jaarbasis
De kosten of opbrengsten aan uitgaande stoffen per ton in jaar 0
De verwachte gemiddelde jaarlijkse verandering van de marktprijs van de
uitgaande stoffen
Het percentage vennootschapsbelasting

Eenheid

[€/kWh]
[€/kWh]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[€/kWh]
[€/kWe]
[€/kWe]
[€/kWhe]
[%]
[€/kWh]
[%]
[ton]
[€/ton]
[%]
[ton]
[€/ton]
[%]
[%]

3 Parameterwaarden
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de vastgestelde parameterwaarden of de methodologie volgens dewelke deze worden vastgelegd voor de installaties vermeld onder Art. 6.2/1.7.
Parameter
U
ηel

M 3.1*
M 3.1*

ηth,WKK

M 3.1*

ηth,ref,Vl

M 3.1*

ηth,ref,EU

M 3.1*

ηel,ref,Vl

M 3.1*
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Parameter
ηel,ref,EU

M 3.1*

EVEL
M 3.2*
EVGSC
M 3.2*
Ki
M 3.1*
r
M 3.1*
E
M 3.1*
rd
M 3.1*
Tb
5
Tr
5
Ta
5
Tc
0
i
M 3.1*
IAP
M 3.3*
VU
M 3.1*
ZAEL
M 3.1*
PEL,ZA
M 3.4*
PEL,V
M 3.4*
PIN
M 3.1*
iEL,ZA
M 3.5*
iEL,V
M 3.5*
PTVB
M 3.5*
iTVB
M 3.5*
PPBW
M 3.5*
iPBW
M 3.5*
BSeff
M 3.1*
BFWKC
M 3.1*
PWKC
0,035**
lV
M 3.1*
KV
M 3.1*
KVar
M 3.1*
iOK
M 3.5*
PB
M 3.5*
iB
M 3.5*
MIS
M 3.5*
POIS
M 3.5*
iIS
M 3.5*
MUS
M 3.5*
POUS
M 3.5*
iUS
M 3.5*
b
M 3.5*
* De parameter wordt bepaald via de vermelde methode, weergegeven in 3.1.1 tot 3.1.5
** De waarde van de banding deler
3.1.1 M 3.1
Het VEA legt de waarde vast op basis van de projectparameters. Voor de waarde van r wordt het percentage
uit de bijlagen III/1 tot III/3 genomen dat best van toepassing is op het project.
3.1.2 M 3.2
Het VEA legt de waarde vast op basis van informatie beschikbaar gesteld door de VREG voor nieuwe projecten,
en behoudt deze waarden voor lopende projecten.
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3.1.3 M 3.3
Het percentage van de verhoogde investeringsaftrek wordt overgenomen zoals gepubliceerd in het Staatsblad
voor nieuwe projecten, en deze waarde wordt behouden voor lopende projecten.
3.1.4 M 3.4
De marktwaarde van de elektriciteit bij zelfafname of verkoop wordt vastgesteld door het VEA op basis van de
gemiddelde ENDEX (cal n+1) tijdens het voorgaande kalenderjaar voor injectie en op basis van informatie beschikbaar gesteld door de VREG of andere referentiebronnen voor zelfverbruik.
3.1.5 M 3.5
Het VEA legt de waarde vast volgens modelparameters zoals gebruikt door VITO of andere referentiebronnen
voor nieuwe projecten, en behoudt deze waarden voor lopende projecten
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