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HERZIENING SUBSIDIES VOOR MICRO – WKK. 

 
1. ALGEMENE PROBLEEMSTELLING: micro-WKK in de woningbouw 

Met de huidige ondersteuning door de overheid kan de technologie van de micro-WKK niet 
openbloeien : te duur (40.000 euro/woning)  
daarnaast is er het probleem dat de warmtevraag in de winter  veelal te groot is vanwege het 
slechte isolatieniveau 
en in de zomer te klein : alleen san. warm water , dat gemakkelijk met een zonneboiler kan 
opgevangen worden. 
Nochtans is de micro-WKK voor de woningbouw van zeer groot belang en energetisch zeer 
efficiënt  toe te passen . 
Vaststelling: 

Gemiddeld energieverbruik  van Belgische woningen 
1800 m³ gas/jaar = 33 Mj/m³ x  1800 m³ = 59.400 Mj/jaar 
= 59.400 Mj/jaar x 0,277 = 16.453,8  kWh/jaar (CV + koken)  
Zonder koken op gas: 16.453,8  - 3000 = 13.453,8  kWh/jaar 
Elektrisch: 4.000 kWh.el/jaar  

 
Voor een WKK mag de warmtevraag niet meer dan het dubbel zijn dan de electriciteitsvraag. 
 Dus tegenover 4.000 kWh.el/jaar  dient een warmtevraag van 8.000 kWh te staan. 
Dit is mogelijk met een lage energiewoning: K 25/30 
De warmtevraag  van een lage energiewoning= 40 à 45 kWh/m²a  
Woning :170 m² x 45 = 6800 à 7.650 kWh/jaar  
Sanitair warm water : 3000 kWh/jaar/woning van 4 personen (1500 kWh voor zonneboiler)  
Totaal warmte vraag: 8.300  à 9.150 kWh/jaar. 
De warmtevraag beperken tot 8.000 kWh/jaar /woning is realistisch , ook voor bestaande 
woningen. 
 
WAAROM MICRO – WKK ZO BELANGRIJK IS VOOR DE WONINGBOUW 
1. Er zijn ongeveer  5 miljoen woningen in België; dit is een gigantische afzetmarkt 
2. Het is  een weersonafhankelijk systeem voor stroomopwekking : bij gebrek aan wind of 

zon is er geen nood aan grote back-upcapaciteit  (grootschalige energiecentrales) 
3. Hierdoor is een decentrale energiebevoorrading mogelijk en een grote besparing  op de 

netwerken: 40 % van de stroomkosten hebben te maken met de distributiekosten. 
(transportkosten: 5 % + distributiekostprijs: 35 %) 

4. Democratisering van het energiebeheer: “mijn energie”  

VOORDELEN VAN DECENTRAAL SYSTEEM: 
1. Op deze wijze kan men de grootproducenten overbodig maken en moet men slechts 

zorgen voor een beperkt net dat evenwicht brengt en niet voor een net dat de grote 
pieken moet kunnen opvangen. 

2. Grotere veiligheid qua bevoorrading (gas uit Rusland en Olie uit midden Oosten)  
3. Minder distributiekosten 
4. Meer beheersbaar net : evenwicht vraag en aanbod  
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2.. VOORBEELDPROJECT : AUTONOME  MICRO WKK VOOR WONINGBOUW   

 
Systeem: 
Vermogen: 10 KW elektrisch en 22 KW thermisch 
Aantal draaiuren op basis van elektrisch  verbruik: 400 à 420 uren/jaar 
Verbruik: afgerond 1.500 l/jaar 
Sturing WKK via elektriciteitsvraag en het net functioneert als noodfunctie 
dit resulteert in een minimum brandstofverbruik  
Belangrijk: de  warmtevraag reduceren tot  er een evenwicht bekomen wordt met de WKK –
productie dank zij betere isolatie. 
Het net kan een buffer zijn op voorwaarde dat de centrales op dat moment minder 
produceren. Bij een hoger aanbod  van zonne-energie zal dat een probleem vormen:  
‘s morgens en s’avonds is er geen zon ; de el. vraag is dan het grootst  
in de winter is er geen zon, elektriciteitsvraag is dan het grootst 
 
VOORDELEN van een eilandfunctie met  batterijen: 

1. Motor kan langer draaien , minder start en stop, dus langere levensduur van de motor 
en beter rendement, hoe meer batterijen hoe groter de buffer en hoe langer de motor 
kan draaien. 

2. Minimaal brandstofverbruik  
3. Maximaal rendement : alles wordt ter plaatse verwerkt 
4. Geen belasting van het net 

 
NADELEN eilandfunctie 

1. Onderhoud batterijen  
2. Investeringskost batterijen (€ 4.000) 
3. Rendementsverlies: 17 % door de opslag 
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HET NET ALS BUFFER VOOR ELEKTRICITEIT ? 
Bij een decentrale weersafhankelijke productie zal men gigantische (slimme) netwerken nodig 
hebben en de grootschalige piekproductie moet men behouden 
Bij kernenergie kan dit niet, bij gascentrales kan dit wel: men kan deze gemakkelijk uit zetten. 
Maar .. als de decentrale productie nog groeit helpt het niet om die centrales uit te zetten. 
Het blijft een zeer inefficiënt en ondoordacht systeem 
“De tijd dringt”, weet Peter Leyman. “Nu al stellen we vast dat op sommige plaatsen in Vlaanderen 
bedrijven niet meer mogen investeren in bijv. warmtekrachtkoppeling of in zonnepanelen, omdat ons 
elektriciteitsnetwerk dat niet meer aankan. We hebben dus geen andere keuze dan snel werk te 
maken van slimme netwerken, waarbij een combinatie tot stand komt van klassieke en hernieuwbare 
energiebronnen, decentrale productie en opslag van energie, zodat vraag en aanbod op elk ogenblik 
op elkaar kunnen worden afgestemd.” Bron : Persbericht Voka, 25 maart 2010 

 

Decentrale opslag is technisch EENVOUDIG mogelijk  , centrale opslag is zeer COMPLEX. 

 

Decentrale zal goedkoper zijn zonder de immense piekproductie die men in stand moet 
houden voor zonloze en windloze dagen.  Men kan zodoende besparen op het  immense 
netwerk en die dat moet kunnen opvangen. 
De opslag kleinschalig doen , dat zal maatschappelijk veel goedkoper zijn. 
Een omvormer moet je toch hebben voor de PV cellen 
 
Dimensionering opslag: 
Voor een gemiddelde woning volstaan een zestal gel-batterijen  : 
 6 stuks 2000 VA x 6 = 12000 VA  
Ruimtebehoefte is beperkt: 20 cm x 6 = 120 cm breedte en 22 cm 
diepte 
De meerkost voor een zestal gel-batterijen  bedraagt 4000 euro per 
woning 
Dit is echter VOORLOPIG nog veel te duur vanwege de kleine 
productie-hoeveelheden. 
Zie ook bijlage 2: betaalbare kleinschalige opslag  van 
elektrische energie is naderbij  dank zij het onderzoek voor de elektrische auto. 
 
 
Grootschalige nieuwe energiecentrales en hun netwerken zal meer kosten. 
Opgelet: 
Men heeft nog altijd niet begrepen dat men de steden , de dorpen en het platteland best anders 
benadert. 

 De stad = autonoom en grootschalige centrales (eventueel met plaatselijk 
stadsverwarming) 

 Het dorp = max autonoom met WKK als hoofdbron 

 Het platteland = WKK als hoofdbron 

Dit gebeurt nu al in Duitsland enz… 
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Een WKK is niet interessant als men de warmte niet kwijt kan 
Daarom:  
de WKK in de 6 zomermaanden afzetten  
de stroomproductie kan in de zomer door middel van  zonnecellen, (ofwel via het net). 

 
 
Decentrale stroomproductie in winter én zomer 
- zonnepanelen voor sanitair warm water  
- fotovoltaische panelen voor de stroomproductie en/of netaansluiting  

Deze combinatie is  
niet-seizoensgebonden,  
autonoom en  
ecologisch   
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Waarom PPO als bandstof voor een WKK? 
Voordelen van PPO 
1. Energiewaarde:  
in vergelijking met vaste biobrandstoffen (pellets) en biogas bezit plantaardige olie de hoogste 
energiewaarde via fotosynthese, nl. ca. 9.2 kwh per liter  
Pellets : 4,95 kWh/kg (aan 650 kg/m³ = 0,65 kg.l) = 3,22 kWh/liter 
De stockageruimte voor PPO is dus slechts 1/3 van pellets. 
2. Milieubalans:  
plantenolie heeft in vergelijking met andere brandstoffen een geringe proces-energie-cyclus 
(slechts 15%) en een positieve milieubalans.  
3. CO2 neutraal: 
In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen is plantaardige olie "hernieuwbaar" en CO2-
neutraal.- 
4.Ongevaarlijk voor mens en milieu 
Vrij van zwavel, zware metalen en radioactiviteit en is volkomen ongevaarlijk voor het 
grondwater, risicoloos bij transport en opslag.  
Ecologische teeltwijze en productie mogelijk  
5. Geen afval 
Koolzaad (Brassica napus var.napus) wordt in "wisselbouw" geteeld. Producten zijn olie, stro 
en schroot. De bemesting kan plaatsvinden met organische mest. Voor de grond is koolzaad 
de ideale "grondverbeteraar".  
7. Goed voor de biodiversiteit: 
De reactie van micro-organismen heeft tot gevolg dat de biotoop zich razendsnel instelt op 
deze verandering, waardoor insecten, waaronder bijen en vlinders zich in deze gebieden in 
groten getale gaan manifesteren, en als gevolg daarvan bijenhouders hun honingproduktie 
weer wezenlijk zien stijgen. Door de bijenactiviteit (bijenfokkers zetten hun volken naast de 
akker) kan de koolzaadoogst tot 20% verhoogd worden. 
8. Beperkte footprint 
1,25 ha nodig voor de energiebevoorrading van één woning  
(Voor de CO2 absorbtie heeft men thans 8,2 ha/woning  nodig) 
 
Nadelen van PPO 
1. De motor moet aangepast worden. De viscositeit is veel hoger dan bij dieselolie. Daarom 
moet P.P.O. voorverwarmd worden. 
2. PPO is duurder dan dieselolie. 
 
DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK van PPO 
PPO is CO2 neutraal , dus met een WKK met plantenolie heeft men geen CO absorbtie-
bossen nodig  
De steeds wederkerende  hamvraag:  
is het verantwoord om zo veel landbouwgrond op te offeren voor de energieproductie?- 
Voor lage energiewoning 
Verbruik =  3,7 l./uur x 500 draaiuren/jaar = 1.850 liter PPO woning/jaar 
Opbrengst van Koolzaadolie/ha:  gemiddeld 1.500 liter/ha 
geeft per ha: 1.500 liter /ha/jaar // 1850 liter/woning/jaar = 0,81 woningen/ha  
ofwel 0,57  ha nodig voor de energiebevoorrading van één woning  
Ter vergelijking: voor de CO2 absorbtie heeft men thans in Nederland 2,1 ha/persoon nodig. 
Dit geeft per gezin van 4 personen : 2,1 x 4 = 8,2 ha absorbtiebos per woning. 
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DE RUIMTELIJKE IMPACT VAN BIO BRANDSTOFFEN ZOALS PPO EN PELLETS  
 

De nodige stockageruimte per woning: 
Aantal draaiuren: 12.000 kWh/jaar /22 KW= 545 uren/jaar 
Verbruik PPO = 3,6 l/uur x 545 = 1.962 liter/jaar 
Stockageruimte = 2 m³ 
energiewaarde PPO ca. 9.2 kWh per liter  
energiewaarde pellets : 4,95 kWh/kg (aan 650 kg/m³ = 0,65 kg.l) = 3,22 kWh/liter 
De stockageruimte voor PPO is dus slechts 1/3 van pellets. 
Stockageruimte = 6 m³ 
 

Ruimtegebruik voor de landbouw 
PPO  
opbrengst: 1500 l/ha x  9.2 kWh per liter = 13.800 kWh/ha 
per woning nodig: 12.000 kWh/jaar 
max 1 ha nodig voor de energiebevoorrading van één woning  
Een groot gedeelte is voedsel voor de dieren : per ha : 1,5 ton olie en 3 ton koolzaadkoek.  De 
impact op de landbouwgrond is dus met factor 1/6 te verminderen: 0,16 ha/woning 
Pellets: 
Opbrengst: 15000 kg/ha x 4,95kWh/kg =74.250 kWh/ha 
per woning nodig: 12.000 kWh/jaar 
ofwel 0,16 ha nodig voor de energiebevoorrading van één woning  
 

Extrapolatie naar het bodemgebruik in Belgie 
Wat is het bodemgebruik als men de woningen op het platteland autonoom wil maken met 
biobrandstof ? 

Bodemgebruik ons land: 
KM² HA 

Landbouw 34 % 10.387,34 1.038.734 

Permanente weiden en grasland 16 % 4.963,39 496.339 

Bossen 23 % 6.970,57 697.057 

Andere 7 % 2.156,42 215.642 

Bebouwde percelen 20 % 6.050,19 605.019 
Bron: FOD ECONOMIE - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE 
volgens de definities van OESO/Eurostat 

 
30 % van de Vlamingen woont versnipperd in het landschap = 1.800.000 inwoners 
30 % woont in verkavelingen met open bebouwing  
40 % woont in gesloten bebouwing (rijwoningen en appartementen in woonkernen) 
Ruimtelijke potentie:  
Van de 5 miljoen woningen in ons land zijn  er zeker 30 % te voorzien van een WKK, 
waarvan  bvb. 1/2 op PPO en  1/2 op pellets. 
Dit geeft ongeveer: 1.500.000 woningen  
Bodemgebruik = 1.500.000  won.x 0,16 ha= 240.000 ha 
Er is dus 240.000 ha landbouwgrond nodig om de woningen het platteland te voorzien van 
autonome weersonafhankelijke energie = 16 % van de beschikbare landbouwgrond.  
Met ca. 10 % v.d. landbouwgrond kan men 1.000.000 woningen van energie voorzien. 
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3.. SUPER GOED ISOLEREN om energie te sparen.  
JA , MAAR… elektrische energie is veel duurder dan gas of stookolie 
GAS                        kost 0,08 €/kWh t 
ELECTRICITEIT   kost 0,27 €/kWh e 
EN… bij de gangbare elektriciteitsproductie gooit men 2/3 van de energie weg!!!  
Energiekost bij een lage energiewoning: 

 Verwarming : 8.000 kWh x 0,08 €/kWh = 640 euro/jaar 

 Electriciteit:   4.000 kWh x 0,27 €/kWh = 1080 euro/jaar 

NULENERGIE: lage energie of passiefhuis concept? 
Lage energiewoning 
Doorgaans wordt aan dit type de eisen K26 en E60 meegegeven. Bouwadvies streeft in al zijn adviezen voor lage 
energiewoningen naar hoogstens 40 à 45 kWh/m²/jaar. Deze woning heeft een compacte bouw, goede 
plaatsindeling volgens de oriëntatie, dikke isolatie en een balansventilatie. Voor verwarming en 
warmwaterproductie kiest men zuinige installaties, eventueel op basis van hernieuwbare energie. Een lage-
energiewoning heeft dus toch nog een verwarmingssysteem van een 4 à 9 kW nodig. 
Passiefhuis 
Het passiefhuis gaat nog een stap verder dan de lage-energiewoning. De grote voorwaarde voor een passiefhuis 
is een specifieke warmtevraag lager dan 15 kWh/m²a. In praktijk komt dit erop neer dat er geen actief 
verwarmingssysteem vereist is. De warmtevraag wordt vervuld door de 'gratis warmte'. Een passiefhuis heeft nog 
een verwarmingsvermogen nodig van 1 à 1,5 kW. (10 W/m²) Dit betekent dat we een compact passiefhuis altijd 
kunnen opwarmen door enkel via het ventilatiesysteem een beetje extra warmte te verspreiden. 
Een passiefhuis moet voldoen aan 3 voorwaarden: 
1. Netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 15 kWh/m²/jaar 
2. Luchtdichtheid n50 ≤ 0,6 h-1 
3. Temperatuuroverschrijdingsfrequentie boven 25°C ≤ 5% 
Wanneer de voorwaarden vervuld zijn, bekomt men het passiefhuiscertificaat, waarmee men aanspraak kan 
maken op bepaalde subsidies. Fiscaal voordeel : € 850 euro/jaar gedurende 10 jaar. 
Nulenergie-concept 
Hierbij streeft men naar een nulbalans tussen de inkomende en uitgaande energie. Daarbij moet het 
energieverbruik zo klein mogelijk zijn en is een eigen systeem voor de aanmaak van hernieuwbare energie nodig. 
De energie die men hiermee zelf opwekt (in de periodes dat het eigen verbruik laag is) wordt op het 

elektriciteitsnet gezet. Fiscaal voordeel: € 1.700 euro/jaar gedurende 10 jaar. DE HUIDIGE VOORWAARDE 
EIST DAT MEN HET PASSIEFHUISCONCEPT TOEPAST!!! 
 
Onderstaande grafiek toont duidelijk  dat  de grootste besparing  de verwarming betreft 
Op sanitair warm water en elektriciteit is moeilijker te besparen zonder comfortverlies. 
Zo zal het vervangen van een bad door een douche niet door iedereen aanvaardbaar zijn. 
De bestaande woningen kan men niet tot het passiefhuis standaard verbouwen omdat de kosten ervan 
niet in verhouding staan tot de baten. 
Een lage energiewoning kan men wel maken van een bestaande woning. 
Een nulenergie woning is in principe mogelijk met PV zonnepanelen, maar  dit is niet altijd praktisch 
mogelijk gezien het beperkte dakoppervlak  
Tevens zijn zonnecellen voor nulenergie niet aangewezen omdat het een weersafhankelijk systeem is 
en de behoefte aan stroom niet in overeenstemming is met het verbruik:  
de hoogste vraag naar stroom is s’morgens en s’avonds en vooral in de winter.  
Welnu, in de winter en s’morgens en s’avonds is er geen groene stroom van de zon. 
Het net kan dat op termijn niet bufferen, zelfs een slim  net kan dit niet. 

Conclusie: Een nulenergie woning is meer zinvol met een lage-energiewoning dan met een 
passiefhuisconstructie. Nochtans is de subsidie voor nulenergie woningen verbonden aan de 
passiefstandaard , wat een foute redenering is. 
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Energiekost lage energiewoning: 
Verwarming : 480 euro/jaar 
Electriciteit:   800 euro/jaar 

lndien men van een lage energiewoning (K25 tot K30)  wil gaan naar een passiefhuis (K15) 
dan betaalt men 30 000 € extra voor een extreme isolatie die qua rendement zich niet echt 
terug betaalt , terugbetaaltermijn = 30 jaar !!! 

(hoe dikker de isolatie , hoe kleiner het isolatierendement per bijkomende cm)  
 
In principe is een nul-energiewoning zeer goed mogelijk en zelfs aan te bevelen voor een lage 
energiewoning (K26 - E60)!!! Het betaalt zichzelf terug op 15 jaar. 
Vandaag krijgt men voor het bouwen van een zero-energiewoning van de Belgische overheid 
1700 euro /jaar fiscaal voordeel gedurende 10 jaar 
Op 10 jaar = 17.000 euro 
maar …. 
De wet eist nu dat een nulenergie-woning  ook beantwoord aan de passiefnorm !!! 
 
Nadelen: 

 Weersonafhankelijk WKK systemen zijn niet toepasbaar met het passiefhuissysteem 

 Deze maatregel is alleen geldig voor nieuwbouw, terwijl de grootste behoefte ligt in de 
bestaande woningen. 

 Deze toelagen  zijn onvoldoende om de isolatie terug te betalen. 

 Voor eigen energieopwekking schiet er niets over. 

 De bewoner moet al dat geld voorschieten: goed voor de banken en/of voor de 
superrijken. 
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WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN  PASSIEFHUIS T.O.V. EEN LAGE-
ENERGIEWONING ? 
 
Men bespaart op de klassieke CV-installatie die niet meer nodig is. 
Kostprijs CV –installatie voor een woning van 170 m² = 20.000 euro, incl. zonneboiler (4.000 
euro)  
Deze som kan men dus in betere isolatie stoppen. 
 
MAAR,… dit verhaal klopt niet helemaal: 
wat met de verwarming van de badkamer en het SWW? 
 
Er moet nog altijd verwarmd worden (ook de badkamer) en een SWW –installatie is 
onmisbaar, het beneemt de helft van de warmteproductie bij een passiefhuis.  
Er zijn een drietal ecologisch verantwoorde  systemen: 
1. Kleine gaswandketel  9 KW met bufferboiler: 3.000 euro 
2. Combi-systeem = Warmtepomp op ventilatiesysteem: 7.000 euro 
3. Pelletkachel met warmtewisselaar: min. 4.000 euro 
Best steeds te combineren met  zonneboiler: extra 4.000 euro (alleen voor de  zomermaanden)  
 
De redenering die extra investering van lage energiewoning naar het passiefhuisniveau  
gecompenseerd wordt met besparing op de C.V. klopt dus slechts gedeeltelijk.  
 
Bij een weersonafhankelijke nulenergiewoning produceert deze verwarmingsinstallatie  
(WKK)  ook stroom en dat maakt het interessanter om een beperkte CV installatie te 
behouden. 
  
Daarom de conclusie:  

Die 30.000 euro eerder investeren in een autonome ZEER lage energie-woning  
in plaats van in weinig renderende isolatie voor het passiefniveau. 
De ZEER lage energiewoning is dus beter geschikt voor een nul-energiewoning  
Bijkomend voordeel: alle bestaande woningen kunnen omgebouwd worden naar dit type 
woning. 

 
Vooral de bestaande woningen moeten geviseerd worden, hier is de norm van lage 
energiewoning haalbaar (goede dakisolatie , driedubbel glas,balansventilatie..)  
De enige rem is de investeringskost.! 
Men zal de investeringskost TIJDELIJK moeten ondersteunen, veel meer dan nu het geval 
is. 
Naarmate deze WKK-techniek meer toegepast wordt zal de prijs dalen en kan men de 
subsidies stelselmatig afbouwen. 
 
Tevens zal men met groepen van 3 à 5 woningen moeten  werken wil men de investeringskost 
beperken en de rentabiliteit verbeteren. 
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4.. BESTAANDE STEUNMAATREGELEN VOOR MICRO-WKK:  
niet efficiënt en onvoldoende 
 

De residentiële groene micro-WKK  komt niet van de grond  
omdat de investeringskost te hoog is. 
omdat de exploitatiekost te hoog is. 
De overheidsondersteuning compenseert niet de meerkost. 

 
HET HUIDIGE SUBSIDIESYSTEEM: 
 
1.. INVESTERINGSSTEUN = belastingsaftrek voor particulieren 
Investeringstoelage van 40 % bij vervanging van oude  CV ketel 

 belastingsaftrek van 40 % met een maximum van 2830 euro/jaar x 4 jaren 
= veel te weinig , het gaat immers niet alleen om verwarming, maar ook elektriciteit ,  

 bij vervanging van oude cv ketel 
= de voorwaarden zijn fout: cv ketel vervangen is niet essentieel en soms zelfs niet 
wenselijk 

Men dient onderscheid te maken tussen  
1..een micro-WKK als vervanging van de gaswandketel: een CV-brander toestel dat ook (een 
beetje)  stroom produceert  
2.. en een volledig autonoom systeem dat zelfvoorzienend is en dus voldoende stroom 
produceert voor eigen gebruik. 
- hier is steun nodig voor demonstratieprojecten, vooral voor de woningbouw. 
Vanaf  3 à 5 woningen is dit systeem zeker rendabel. 
 
Voor een zelfvoorzienende micro-WKK is voor de investeringskost  nu  veel te hoog is 
omdat er nog geen echte serieproductie is. 
een paar voorbeelden: WKK , geplaatst met bufferboiler  800 l. 

 een WKK van 10 KW voor PPO kost :  32,125 euro, excl BTW 

 een autonome micro-WKK van 10 KW voor PPO kost:  44.125 euro, excl BTW 

 een WKK van 10 KW  op pellets kost : 32.346 euro, excl BTW 
 
2.. WKK CERTIFICATEN: toelage per  megawattuur (MWh) geproduceerde groene 
elektriciteit  
Gemiddelde  steun per 1000 kWh: 1200 euro 

 Groene stroom  certificaten:  90 euro/1.000 kWh 

 WKK certificaten: gem. 30 euro/1.000 kWh 

Voorbeeldberekening van WKK voor  PPO:  
 1000 draaiuren x 10 KW = 10.000 kWh  = 10 WKK certificaten/jaar 

 elektrisch referentierendement = 41,35 % 
 thermisch referentierendement= 89,0 % 
 WKK certificaten: 13 st x 31 €= 412,19 euro 
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 Gr str certificaten : 10 st x 90 €= 900 euro 
 Totaal = 1.312,19 euro/jaar 
 Looptijd = 20 jaar x 1.312,19 € = 26.243,8 euro 

Zijn de groene stroom certificaten voldoende  ondersteunend? 
M a w: kunnen groene stroom certificaten het verschil tussen stookolie en PPO overbruggen? 
De prijs van stookolie =            0,75 €/liter 
PPO particulier prijs =               1,126 €/liter 
Groencertificaten:   90 euro/1000 kWh 
Voor 1000 draaiuren x 10 KW =10.000 kWh geeft 10 certificaten x 90 = 900 €/jaar toelage 
voor PPO  
Meerkost PPO per jaar =  
Extra voor PPO: 1,126 – 0,75 = 0,376 €/liter x 3,71 l/u x 1000 uren = 1.394,96 euro/jaar 
 

Conclusie:  
de meerprijs voor een groene brandstof wordt niet gecompenseerd door de certificaten!!! 

 
20 jaar looptijd  van de certificaten is niet verantwoord! 
Het is zelfs onbetaalbaar op lange termijn. 
Het heeft geen enkel gunstig effect op de investeringskost die nu de grootste rem is op de 
ontwikkeling van de micro-WKK. 
 
Voordelen van WKK-certificaten: 
 De overheid zal alleen efficiënte installaties betoelagen die een goed evenwicht vertonen  qua 
vraag en aanbod van warmte energie en elektrische energie. 
Nadelen van de WKK certificaten   
1.. Veel te omslachtig en zeer ontmoedigend  voor particulieren in de woningbouw, men dient 
een studiebureau in te schakelen voor de berekeningen. 
2.. Men ondersteunt gedurende 20 jaar de exploitatiekosten van een systeem  dat tegen die tijd 
al lang verouderd is  
3.. Tevens is het voor de overheid budgettair te riskant op termijn… 
 
DE WKK VOOR  GROEPSWONINGBOUW  is in principe super 
voordelig omdat de investeringskost kan verminderd worden 
De beleidsondersteuning loopt hier heel mank en is bijna 
onbestaande 
Voor  particulieren mag men niet meer dan10.000 kWh/jaar  
produceren. 
want anders wordt men “producent “,wat talloze verplichtingen en verantwoordelijkheden met 
zich meebrengt. 
Nochtans  is het aangewezen dat 3 à 5 woningen tezamen worden genomen voor een 
gezamenlijke WKK; dat is interessanter qua investering. 
 

Men zal dus de 10.000 kWh regel niet per installatie maar eerder per woning moeten herzien. 



20 juni 2011 
                                                                              12 

 

 
 

5..  NAAR EEN EFFICIENTERE OVERHEIDSSTEUN 
 

De subsidies heroriënteren in functie van een meer evenwichtig netwerk van kleinschalige , 
decentrale en weersonafhankelijke energieproductie. 
Dat is de enige juiste weg. 

Vanaf  3 tot 5 woningen is een rendabel WKK-systeem mogelijk. 
 
1..De subsidies moeten gaan naar de investeringskost en niet naar certificaten, deze zijn veel 
te ingewikkeld, werken demotoverend  en hebben vooral te maken met exploitatiekosten. Ze 
zijn zelfs gevaarlijk en onbeheersbaar  voor het beleid op termijn… 
2.. De exploitatiekost betreft vooral de energiekostprijs. Groene energie zoals PPO kan niet 
concurreren met fossiele brandstoffen met de huidige steun. Zolang de productie veel kleiner 
is dan het aanbod zal dit zo blijven. Daarom zijn er sterke impulsen nodig om de productie te 
verhogen.  
3.. Het micro-WWK systeem vergt geen dure studies en de rentabiliteit is eenvoudig aan te 
tonen. Het komt er op aan van een paar goede prototypes te hebben die goed werken en dan 
kan men dit reproduceren. 
4.. De autonome energievoorziening in de woningbouw is een manier om tot een duurzaam en 
betaalbaar energiesysteem te komen. Men kan beter investeren in een autonome woning dan 
in een passiefhuis omdat het energetisch , ecologisch en economisch interessanter is 
 

De overheidssteun vereenvoudigen en meer doelgericht 
de overheidssteun (i pl v de complexe certificaten): 
de investeringskost – minstens 50 % bij CO2- neutrale techniek 
daling prijs PPO – via productieverhoging en (tijdelijke) productietoelage aan de landbouwers 

 
Eenvoudige en transparante voorwaarden 
om te voorkomen dat men plantenolie, pellets ed..zou verspillen: de investeringssubsidies 
afhankelijk maken van het isolatieniveau 
 
Voorstel:  
1.. De WKK  dient de electruciteitsvraag 100% te dekken in de winter  
2.. in de zomer: zonneboiler  en PV cellen 
3.. Sturing via elektriciteitsvraag en niet via de warmtevraag. 
Voordelen: 
minimum brandstofverbruik 
max. stimulans om nog beter te isoleren; 
 
Zonnepanelen: 
Het is vooral de wijze waarop nu deze panelen worden benut dat zeer te bekritiseren is. 
Waarover men bijna nooit spreekt is het volgende: 
De zonnepanelen hebben slechts voldoende rendement in de  zomermaanden  
Tijdens de  echte winterdagen  is het rendement zo goed als nul . 
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s’Morgens en s’avonds is het verbruik het grootst en dan is er eveneens nul opbrengst! 
De zonnepanelen hebben dus zeer weinig “draaiuren”  
Op die “dalmomenten” van de PV-cellen moeten de grootproducenten op volle capaciteit 
produceren . 
Niettegenstaande  de vele zonnepanelen her en der blijft dus de noodzaak bestaan voor de 100 
% piekproductie in de winter en deze piekcapaciteit is nu vooral  in handen van Electrabel, 
hierdoor blijven ze de energiemarkt beheersen. 
PV installaties hebben een el. rendement van +- 16%, zonder thermisch rendement,  
de subsidies voor PV installaties is +- 50% over-all, ( alle voordelen, premies en certificaten 
gerekend op 5 jaar ) 50% voor 16% rendement. 
De subsidies voor micro WKK’s  is max.34% ( 2770 € x 4 jaar  +  546 € certificaten ) op 5 
jaar en dit voor een elektrisch rendement van  +- 30% en een thermisch rendement van +- 
55% 
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6.. SAMENVATTEND ADVIES 
 OVERHEIDSSTEUN MICRO-WKK VOOR WONINGBOUW 
 
Investeringssteun: 50 %  
50 % voor WKK : 100 % dekking in de winter 
50 % voor zonneboiler: 100 % dekking in de zomer 
50% voor PV-cellen : 100 % dekking in de zomer 
Naarmate de marktprijs daalt , kan deze tijdelijke subsidie verminderd worden tot men het 
investeringsniveau bereikt waarbij een klassieke netaansluiting even duur is als een autonoom 
systeem. (rentabiliteit te berekenen over een afschrijvingsperiode van15 jaar)  
Men kan een “tijdelijk impulsfonds” in het leven roepen zodat deze bestaande innoverende  
technieken versneld rendabel worden. 
(Met “tijdelijk “wordt max. 5 jaar bedoeld) 
PV cellen  zijn nu overgewaardeerd en zijn slechts relevant als ze een onderdeel zijn van een 
weersonafhankelijk bufferend systeem 
PV cellen goed betoelagen is dus verantwoord  indien het in combinatie is met een 
zelfbedruipend systeem dat weersonafhankelijk is. 
 
Voorwaarden voor deze investeringssteun: 

 WKK-sturing  i f v elektriciteitsvraag: 100 % dekking in de winter is noodzakelijk 

 WKK–sturing  i f v warmtevraag op voorwaarde dat: 
de warmtevraag aangepast is aan de elektriciteitsvraag via doorgedreven  isolatie, ook bij 
bestaande woningen 
de  injectie  van de extra elektriciteit in het net mogelijk moet zijn. 

 geen WKK inschakelen in de zomer: alle warmte moet immers ter plaatse benut worden. 
(dus geen koelsystemen) 

 de WKK moet CO2 neutraal zijn 

 
Daling exploitatiekost  

dank zij ondersteuning CO2 neutrale  energiedragers  (pellets, PPO)  
bvb voor PPO : tijdelijke (5 jaar) toelage van 0,4 euro/liter  zodat de prijs van groene 
brandstof gelijk is aan de fossiele brandstof. 

 
De 10.000 kWh – regel is te herzien 
Voor groepswoningenbouw en collectief  burgerinitiatief :  
maximale productie van 10.000 kWh per woning/jaar  en niet per WKK. 
 
De “eilandfunctie” niet uitsluiten voor de betoelaging… INTEGENDEEL 
De eilandfunctie dient fors ondersteunt te worden omdat op deze wijze  de pieken worden 
afgevlakt via interne opslag. 
Een aansluiting aan het net is aan te bevelen als noodvoorziening. 
De injectie in het net bij overproductie is een mogelijke optie.  
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Opgesteld door Hugo Vanderstadt op  13 juni 2011 te Londerzeel 
Architect - ecohousing 
Stedenbouwkundige – duurzame stedenbouw  
 
Voor nazicht en commentaar doorgestuurd naar 
1. COGENVLAANDEREN - Tine Stevens 
2. BBL – Dirk Knapen 
3. VITO – Erwin Cornelis – 014 / 33 58 29 
4. Bart Martens –adviseur kabinet 
5. Stroomop – Ludwig Van Wontergem 
6. Greenpeace - Joelle Hérin  
7. Passiefhuisplatform 
8. VIBE – vereniging voor bio-ecologisch bouwen 
9. Alexis Versele – bio-architect  
10. Hans Delannoye - HDCV bvba 
11. Guido De Couvreur – Mondo VZW. 
12. Dirk De Meulenaere – Pure Energy At Work bvba 

Ik dank  

 Bart Martens 

 Dirk Knaepen 

 Dirk De Meulenaere 

 Erwin Cornelis 

 Ludwig Van Wontergem 

 Joelle Hérin 

voor hun reacties en inhoudelijke bijdrage  
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BIJLAGE 1: RENDEMENT VAN EEN MICRO  WKK 90 TOT  85 %  
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BIJLAGE 2 
KLEINSCHALIGE THERMISCHE OPSLAG 
OP NIVEAU VAN DE WONING 
 
Gangbare  techniek:  
zonneboiler van 500 liter . 
Goed om één zonloze dag te 
overbruggen. 
 
Nieuwe techniek:  
zonneboiler van 500 liter . 
Goed om 7 zonloze dagen te 
overbruggen. 
Kostprijs : 3.500 euro 
 
Zodoende is het mogelijk 
om voldoende  warmte te 
genereren uit de zon, ook  in 
de tussenseizoenen, zonder 
extra toevoeging van andere 
warmtebronnen. 
Hierdoor kan men de WKK 
gedurende de 6 
zomermaanden uitzetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 OPSLAG ELECTRICITEIT 
Dimensionering opslag: 
Voor een gemiddelde woning volstaan een zestal gel-batterijen  : 
 6 stuks 2000 VA x 6 = 12000 VA  
Ruimtebehoefte is beperkt: 20 cm x 6 = 120 cm breedte en 22 
cm diepte 
De meerkost voor een zestal gel-batterijen  bedraagt 4000 euro 
per woning 
Dit is echter VOORLOPIG nog veel te duur vanwege de kleine 
productie-hoeveelheden. 
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In het slimme netwerk kan een individuele opslag een bijdrage leveren aan de stabilisering 
van het net. 
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BIJLAGE 3 
BETAALBARE KLEINSCHALIGE OPSLAG  VAN ELECTRISCHE ENERGIE  
IS NADERBIJ  DANK ZIJ HET ONDERZOEK VOOR DE ELECTRISCHE AUTO. 
 
1. De kostprijs van de elektrische batterijen zou de volgende drie tot vier jaar met 50 procent 

dalen.  
2. Over een periode van zes jaar moet de energie-densiteit van de batterijen verdubbelen of 

verdrievoudigen." 
 

Betaalbare elektrische wagen met aanvaardbare actieradius op komst 
06 juni 2011, 08:25  

Over zes jaar moet het mogelijk zijn om een betaalbare elektrische wagen met een 
actieradius van meer dan 550 kilometer te kopen. Dat heeft Steven Chu, de 
Amerikaanse minister van energie, gezegd ter gelegenheid van de opening van het 
vijfhonderdste elektrische oplaadstation van het netwerk ChargePoint Amerika van 
Coulomb Technologies. Met een dergelijke actieradius wordt elektrisch vervoer volgens 
de Amerikaanse minister een bijzonder interessant alternatief voor de huidige 
energiebronnen. 

"Steven Chu benadrukt dat de batterij het hart van de elektrische wagens vormt," merkt de 
Amerikaanse krant The Los Angeles Times op. "De beperkte capaciteit en hoge kostprijs van 
de batterijen vormen de belangrijkste hindernis voor de doorbraak van de elektrische wagen. 
Daarom zal de Amerikaanse overheid volgens de minister investeren in onderzoek dat de 
kostprijs van de elektrische batterijen de volgende drie tot vier jaar met 50 procent kan doen 
dalen. Bovendien zou over een periode van zes jaar de energie-densiteit van de batterijen 
moeten verdubbelen of verdrievoudigen." 
 
Daardoor zouden elektrische wagens met een aankoopprijs van 25.000 dollar minstens 550 
kilometer kunnen afleggen vooraleer de batterijen opnieuw zouden moeten worden 
opgeladen. Steven Chu voegde er aan toe dat de investeringen in batterij-onderzoek in het 
kader van de American Recovery and Reinvestment Act de volgende jaren moet leiden tot de 
bouw van minstens dertig nieuwe Amerikaanse batterijfabrieken. "Dat zal bijdragen tot de 
energiezekerheid van de Verenigde Staten en duurzame banen helpen creëren," merkte de 
minister nog op. (MH) 
 
(Gebaseerd op: Express.be) 
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BIJLAGE 4: EEN VISIE OP LANGE TERMIJN:  
grootschalig weersafhankelijk en/of kleinschalig weersonafhankelijk? 
 

Van: Hugo Vanderstadt [mailto:hugo.vanderstadt@pandora.be]  
Verzonden: maandag 6 juni 2011 17:01 
Aan: 'Bart Martens' 
Onderwerp: RE: potentieel hernieuwbare energie 
 
Hallo Bart , 

Ik heb uw nota’s aandachtig doorgelezen en heb de volgende opmerkingen : 

1. Waterkrachtenergie  uit Scandinavië  
2. Zonne‐energie uit het zuiden  
3. Windenergie  uit de Noordzee 
Getransporteerd door “slimme netwerken” die 

1. zorgen voor een transport met weinig verliezen 
2. de vraag op de gebruik afstemmen 
en dat alles binnen Europese grenzen. 

Klinkt  heel mooi , maar.. 

1.. Het is een zeer kwetsbaar systeem  

Door de grootschaligheid  (small is beautifull)  

Door de high tech 

Door de weersafhankelijkheid 

2.. Er is geen tijdsplan en de tijd dringt , tegen wanneer zal dit ooit klaar komen??? 

3.. Dat slimme netwerk zal nooit werken: ik zal bijvoorbeeld nooit aanvaarden dat men mijn 

WWK opstart omdat het net mijn stroom nodig heeft 

Ik zou immers zeergrote hoeveelheden olie/pellets moeten opslaan , dit is gewoon 

onbeheersbaar  

4.. Men voorziet geen stockage capaciteit en dat is de grootste zwakte van het systeem: men 

ken grootschalig niet stockeren 

Dit kan echter wel kleinschalig. 

Het wordt een EGKK, vrees ik. 

 

Maximale autonomie is het  enige goede uitgangspunt en zal alle negatieve punten van het 

bovenstaande oplossen: 

1. Weersonafhankelijk 
2. Snel te realiseren, de techniek is bestaand 
3. Democratisch  
4. Betaalbaar 
5. Duurzaam en stabiel  
Conclusie :  

Akkoord , als er een grote mate van autonomie wordt ingebouwd 

Het ene sluit het andere niet uit 

Mvg 

Hugo Vanderstadt 
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BART MARTENS 

Van: Bart Martens [mailto:Martens.Bart@vlaamsparlement.be]  
Verzonden: dinsdag 31 mei 2011 17:33 
Aan: 'Hugo Vanderstadt' 
Onderwerp: potentieel hernieuwbare energie 
 
Beste Hugo, 
Bij deze alvast enige info over het potentieel hernieuwbaar in onze contreien: 
 

1. Een presentatie die ik gaf op ons “Mikado”-symposium “Naar een 100% hernieuwbare 
samenleving” (zie ook www.mikadoweb.be)  

 
Daarin zie je o.m. dat de prognoses ovv hernieuwbare energie (onder meer in de World Energy 
Outlooks van het Internationaal Energie Agentschap) steeds naar boven toe moeten bijgesteld worden 
en door de praktijk worden achterhaald. 
Daarin zie je ook een overzicht van alle 100% HE studies van de afgelopen maanden/jaren (slide 9). 
Laatste in dat rijtje (zij het beperkt tot 100% hernieuwbare stroom) is de studie gemaakt in opdracht 
van de Duitse Milieuraad. 
 

2. De samenvatting en beleidsaanbevelingen van deze laatste studie rond 100% groene stroom 
in Duitsland/Europa 

3. De uitgebreide versie van een opiniestuk dat ik schreef rond de “Europese Gemeenschap van 
Zon en Wind” (naar aanleiding van 60ste verjaardag van EGKS). 

4. De studie die Greenpeace ooit bestelde over doorgedreven inzet van hernieuwbare energie in 
ons land. 

 
Conclusie: sluiting oudste kerncentrales (Doel 1, Doel 2 en Thiange 1) tegen 2015 kan perfect worden 
ondervangen door besliste nieuwe investeringen in hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling en 
aardgascentrales. Op langere termijn (2050) is 100%  groene stroom binnen Europa haalbaar. De 
initieel hogere kostprijs verdient zich vrij snel terug. In dat scenario moeten we wel afstappen van 
“nationale zelfvoorziening”. We zullen dan groene stroombronnen moeten aanboren waar ze het 
hoogste rendement halen (noordzeering voor windmolens en getijdecentrales op noordzee, 
aansluiting op waterkracht in Scandinavië, Middenlandse zeering voor exploiteren zonne-energie in 
Zuid-Europa en Noord-Afrika). In Greenpeace studie rekent men op zo’n 30% import in België. 
 
De vier energieministers in ons land hebben zich ook geëngageerd een studie te laten uitwerken naar 
een 100% HE voorziening in België. In bijgevoegd verslag staat het volgende: “In het kader van de 
uitbreiding en de opvolging van het actieplan energie-efficiëntie en het nationaal actieplan 
hernieuwbare energie, wensen de ministers van Energie dat er op basis van een backcasting-
methodologie een scenario wordt opgesteld om tegen 2050 tot een energiemix van 100 procent 
hernieuwbare energie te komen.” 
 
Op jouw specifieke WKKnota kom ik later terug. 
Groetjes, 
BART MARTENS 
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GREENPEACE 

Van: Joelle Herin [mailto:joelle.herin@greenpeace.org]  
Verzonden: woensdag 1 juni 2011 11:53 
Aan: hugo.vanderstadt@pandora.be 
CC: info.be@greenpeace.org 
Onderwerp: Fwd: Fwd: Fwd: RE: beleid micro wkk 
 
Menheer Vanderstadt, 
 
Bedankt voor uw boodschap en uw contributie aan de nodige energie transitie. WKK is 
inderdaad een deel van de oplossing om naar een duurzame energie toekomst te geraken, met 
bijna 100% hernieuwbare energie. Wij moeten wel op passen dat de biomassa die eventueel in 
een WKK zou gebruikt worden op duurzame criteria voldoet. 
Ik ben niet zeker de alternatief scenarios in 2003 ontwikkeld terug te kunnen vinden. Er zijn 
meer recente scenarios door Greenpeace ontwikkeld, die tonen die we progressief van de 
huidige systeem naar bijna 100% HE kunnen evolueren binnen EU, via energie besparing, via 
het ontwikkelen van HE in combinatie met WKK, en via hun integratie in een super en 
slimme net over heel Europa heen. 
Hier vind u de link naar dit scenario, in Juli 2010 gepubliceerd: 
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/pers/rapporten/energy-revolution/ 
Ook interessant vind ik om specifiek te tonen dat in Belgie de kernuitstap effectief mogelijk is 
samen met de reductie van broeikas-gassen, indien we de nodige maatregelen nemen qua 
energie besparing en WKK productie: een studie door Daniel Comblin in April gepubliceerd 
(bestaat maar in het FR): 
www.apere.org/doc/110405_sortir_du_nucleaire_etude_Comblin.pdf 
U kan ook refereren naar de fiches, door het Platform STOP & GO gepubliceerd. Het 
Platform STOP & GO is op 26 April 2011 door WWF, IEW, BBL en Greenpeace opgestart 
om de kernuitstap een push te geven: 
www.facebook.com/stopgoBE 
Energie voorziening in het algemeen wordt op verschillende plaatsen gediscussieerd, het is 
moeijlijk een volledig lijst daarvan te maken: bij CREG, VREG, CWAPE, BRUGEL (= de 
regulatoren), bij CFDD, Staten Generaal Energie, SERV... Dus op Federaal en op Regionaal 
niveau, wegens een complexe verdeling van de verantwoordelijkheden... 
In het bijzonder, nemen binnenkort discussies plaats over energie voorziening in België, op 
initiatief van het beleid "Staten Generaal Energie", met alle deelnemers die zich willen laten 
horen. WWF, IEW, BBL en Greenpeace hebben samen hun mening al voorbereid en zullen 
daar vertegenwoordid worden. De vergaderingen nemen plaats op 8 en 24 Juni. Door een 
Google opdracht te doen op "Staten Generaal..." zou u meer info moeten terug vinden, 
Met vr. gr. 
Joelle Hérin 
Energy Campaigner 
Greenpeace Belgique 
 
 
  



23 
 

 
 

BIJLAGE 5: E-MAIL DISCUSSIES  i. v. m. groene micro-WKK 
VITO 
Van: Hugo Vanderstadt [mailto:hugo.vanderstadt@pandora.be]  
Verzonden: maandag 23 mei 2011 20:59 
Aan: 'Cornelis Erwin' 
CC: 'Tine Stevens'; 'Daan Curvers' 
Onderwerp: RE: Un nota ivm micro WKK 
 
Geachte, 

Bedankt voor uw aandacht en uw terechte vragen, die ik wel verwacht had. 

Zie mijn antwoorden in het rood. 

Waarom hou je een pleidooi voor een autonoom gebouw terwijl netkoppeling juist toelaat om op 

efficiënte manier het overschot door te geven aan andere elektriciteitsgebruikers ? 
De voordelen van autonome systemen heb ik aangehaald in mijn tekst. 

 
VOORDELEN van een eilandfunctie met  batterijen: 

1. Motor kan langer draaien , minder start en stop, dus langere levensduur van de motor 
en beter rendement, hoe meer batterijen hoe groter de buffer en hoe langer de motor 
kan draaien. 

2. Minimaal brandstofverbruik  
3. Maximaal rendement : alles wordt ter plaatse verwerkt 
4. Geen belasting van het net 

VOORDELEN VAN DECENTRAAL SYSTEEM: 
1. Op deze wijze kan men de grootproducenten overbodig maken en moet men slechts 

zorgen voor een beperkt net dat evenwicht brengt en niet voor een net dat de grote 
pieken moet kunnen opvangen. 

2. Grotere veiligheid qua bevoorrading (gas uit Rusland en Olie uit midden Oosten)  
3. Minder distributiekosten 
4. Meer beheersbaar net : evenwicht vraag en aanbod  

 

Waarom een pleidooi voor PPO ?  

Zie mijn tekst met de 8 grote voordelen van PPO. 

WKK’s op vloeibare brandstoffen moeten het in het algemeen afleggen tov gas‐WKK’s. Het is ook 

gemakkelijker en goedkoper om een WKK op gas te maken dan op vloeibare brandstof. 
Volgens de offertes die ik gekregen heb is een WKK op gas duurder qua investering en goedkoper 

qua verbruik. 

Energiezekerheid:  

We hebben geen gas in onze bodem  

We hebben wel PPO op onze bodem 

Gas is niet CO2 neutraal 

 

Weet dat het een ganse uitdaging is om een ondersteuningmechanisme te ontwikkelen dat past 

voor velerlei technieken van duurzame en/of hernieuwbare energie, die qua vermogen zeer sterk 

uiteenlopen, van kW tot honderden MW en dat ook in verhouding moet staan met ondersteuning 

voor energiebesparende maatregelen. Maar een enkel concept voorstellen dat in aanmerking zou 

komen voor steun legt een rem op de ontwikkeling van andere duurzame energietechnieken zoals 
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een warmtepomp. Het is echt een uitdaging om tot een gebalanceerd ondersteuningbeleid te 

komen. 
Voor alle duidelijkheid : ik heb het over een micro‐WKK voor woningbouw, dus ong. 4.000 kWhel per 

woning  

en liefst voor 3 à 5 woningen  

Dat is mijn uitgangspunt  omdat het een immense markt is. 

Ja kan bijvoorbeeld gemakkelijk samen met de buren links en rechts een gezamenlijk project doen. 

De distributieleidingen voor CV mogen niet te lang zijn en uit ervaring weet ik dat deze kleinschalige 

combinaties zeer goed te doen zijn. 

(Ik heb onlangs een warmtepomp mee helpen realiseren voor 5 woningen.) 

Een warmtepomp is echter elektrische energie en ik zie dat eerder als een bijkomende ondersteuning 

van de WKK (lucht/lucht wp) in de tussenseizoenen als de zonneboiler niet genoeg geeft. 

 

Kostenefficiëntie staat hier voorop, dus moet er een goede kosten/batenafweging gemaakt 

worden voor µ‐WKK massaal gesubisdieerd wordt. Akkoord dat hier investeringssteun vooral 

belangrijk is en niet zozeer exploitatiesteun. 
Opgelet: het woord “MASSAAL” is zeker hier niet van toepassing 

Ik gebruik het woord “TIJDELIJK”, tot het systeem in massaproductie komt en dan zal de prijs zeker 

de helft in prijs zakken. 

Nu kost een WKK met PPO of gas het dubbele van een personenwagen  en eigenlijk is het niet veel 

meer dan een motor met generator! 

Na ongeveer 5 jaar zou je deze subsidie moeten afbouwen, er goed op lettend  dat  het prijsniveau 

zodanig is dat het net iets goedkoper blijft dan de klassieke netaansluiting over een periode van 15 

jaar. 

Op deze wijze voorkom je “massale subsidies” en maak je niet de fout zoals nu met de 

zonnepanelen, hier zit je 2O jaar vast aan een systeem dat tegen die tijd hopeloos verouderd zal zijn. 

Op deze wijze bekom je een  “massale toepassing en verspreiding” van de autonome ecologische en 

betaalbare  energieproductie met een minimum aan overheidssteun!!! 

 

Belangrijk is nu van de pioniers niet te ontmoedigen, want dat zie ik dagelijks gebeuren! 

Prioriteit is nu van ecologisch en maatschappelijk relevante prototypes te realiseren met voldoende 

overheidssteun.  

De selectie gebeurt dan wel vanzelf om tot de Best Beschikbare Techniek  te komen.  

 

NB : wat is voldoende overheidssteun? 

Een zeer eenvoudige berekening maakt al duidelijk dat de huidige groencertificaten onvoldoende zijn 

om over te schakelen op de PPO. Dus maakt bijna niemand er gebruik van . 

Als we er dus tijdelijk in slagen om de groene technieken een TIJDELIJK een FORSE duw in de rug te 

geven waardoor ze niet meer duurder zijn, zijn we goed bezig. 

In principe worden we vandaag gestraft in plaats van beloond als men het beter wil doen.  

Met vriendelijke groeten 

Hugo Vanderstadt 
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Dirk Knapen Bond Beter Leefmilieu 
Van: Hugo Vanderstadt [mailto:hugo.vanderstadt@pandora.be]  
Verzonden: dinsdag 24 mei 2011 11:36 
Aan: 'Dirk Knapen' 
Onderwerp: RE: beleid micro wkk 
 

Dirk 

De vraag is natuurlijk of je voldoende biogas kan opwekken 

Die capaciteit is toch zeer beperkt als je ziet wat er nu verbruikt wordt. 

Het moet zeker aangemoedigd worden, akkoord. 

Het komt er nu op aan dat een energiemix ontstaat zodat er minder kwetsbaarheid is 

De meeste micro WKK ‘s zijn net goed voor één woning, de meeste hebben te weinig 

elektrisch aanbod. 

Men zou de WKK ‘s tot 10.000 kWh moeten aanmoedigen. 

Zo krijg je een injectie in het net in de winter en dat is nu zeer belangrijk met het actuele 

overaanbod van zon in de zomer 

Electrabel weet maar al te goed dat ze onmisbaar zijn in de winter  

Ze gebruiken het zelfs als argument om hun prijs hoog genoeg te houden: 

ze kunnen centrales niet stil leggen als er minder vraag is en ze MOETEN in de winter 100 % 

draaien  

Mvg 

Hugo Vanderstadt 

 

Van: Dirk Knapen [mailto:dirk.knapen@dubolimburg.be]  
Verzonden: dinsdag 24 mei 2011 10:50 
Aan: Hugo Vanderstadt 
Onderwerp: RE: beleid micro wkk 
 
Dag Hugo, 

Toen ik in Denemarken werkte had je al voor 10.000 euro een micro‐wkk. Het is ook niet meer dan 

een brommermotortje (Senertec Dachs > Sachs) met een isolerende kast en een sturingseenheid.  

Ik vrees dat net als voor PV de subsidies die verstrekt worden de prijzen kunstmatig hoog houden.  

Google voor informatie over micro‐wkk in Duitsland eens op “bhkw forum” (Blockheizkraftwerk). Via 

dergelijk forum ben ik ook op volgend marktoverzicht met prijzen terecht gekomen. 

http://www.energiesparen‐im‐haushalt.de/energie/bauen‐und‐modernisieren/hausbau‐

regenerative‐energie/energiebewusst‐bauen‐wohnen/selbst‐strom‐erzeugen/blockheizkraftwerk‐

privat/blockheizkraftwerk‐eigenheim.html 

 

Heb een snelle blik geworpen op jouw voorstel. Ik ben geneigd eerder voor biogas te gaan dan voor 

pure plantaardige olie, hoe aantrekkelijk ook bij verantwoorde aanplanting. Biogas is een product dat 

voor een groot deel gebaseerd kan worden op organisch afval dat voorlopig nog grotendeels 

verbrand wordt. Ondanks GFT‐ophaling bestaat ons restafval nog steeds voor de helft uit organisch 

afval. Mits zuivering kan biogas geïnjecteerd worden in onze bijna volledig dekkende 

aardgasinfrastructuur. De CWAPE, de Waalse regulator (VREG), werkt daar regels voor uit. In Zuid‐
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Zweden bijvoorbeeld worden blijkbaar behoorlijk hoge aandelen groen gas in de netten geïnjecteerd. 

Dat opent meteen ook perspectief voor de transportsector, maar dat terzijde.  

Ik moet je tekst nog in detail bestuderen om een verdere zinvolle reactie te geven.  

Met vriendelijke groeten, 

 

Dirk Knapen 

dirk.knapen@dubolimburg.be   

Tel 011 79 97 62  

Mob 0475 86 01 64 

 

Adviseur duurzaam bouwen en wonen 

www.dubolimburg.be 

Opdrachthouder Euregio Rijn‐Maas Interregproject Sustainable Urban Neighbourhoods 

Actie 5 energetische renovatie 

www.sun‐euregio.eu 
 
 

Bart Martens – milieudeskundige SPA 
 

Van: Bart Martens [mailto:Martens.Bart@vlaamsparlement.be]  
Verzonden: donderdag 9 juni 2011 15:28 
Aan: 'Hugo Vanderstadt' 
Onderwerp: RE: beleid micro wkk 
 
Hugo, 

Heb even de teksten rond µ wkk’s gelezen. 

De voorstellen bevatten een aantal terechte punten, maar ook aanbevelingen waarbij ik mijn vragen 

heb. 

 

De verhouding tussen warmte/elektriciteit klopt voor klassieke WKK‐motoren, maar niet voor 

Stirling‐motoren. De aanpak per 3‐5 woningen lijkt me in Vlaanderen ook slechts zelden toepasbaar. 

De meeste projecten zullen in eerste instantie aardgas gebruiken ipv PPO, wat ook zijn problemen 

heeft (NOx emissies). 

 

Nog:  

‐het volledig losmaken van het net is denk ik vrij duur (opslag batterijen), terwijl het net hoe dan ook 

moet worden onderhouden en geëxploiteerd. Dwz dat de netkosten steeds meer (exclusief) worden 

verhaald op diegenen die er zich niet van kunnen losmaken. Zij nemen de vaste kosten van het net 

via de distributienettarieven quasi volledig op zich. 

Ik denk dat het net gebruiken als batterij (of op net aangesloten elektrische wagens), goedkoper en 

socialer is. Dan kunnen wkk’s ook op de warmtebehoefte (in winter) worden gedimensioneerd. 

‐distributienetkosten lopen vandaag al op tot 40% ipv 1/3de 

‐ik dacht dat in het kader van de 40% belastingsteruggave,  het saldo bovenop de 2770 € mocht 

gespreid worden over drie jaar 
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‐goed om weten dat 3e een studie bezig is iov VEA om het certificatensysteem te herwerken naar 

“investeringscertificaten” (met looptijd gelijk aan afschrijfperiode/kosten) en exploitatiecertificaten 

(voor variabele kosten zoals aankoop PPO). 

 

We krijgen eerstdaags een plan micro‐WKK van Cogen, dat uitgebreid onderzocht en besproken is, en 

dat we ook als basis kunnen gebruiken voor het opstellen van een Vlaams actieplan micro‐WKK, 

waarbij ook de hervorming van de steunmechanismen een rol zal spelen. 

Groetjes, 

Bart Martens  

 

 

 

Van: Bart Martens [mailto:martens.bart@vlaamsparlement.be]  
Verzonden: dinsdag 7 juni 2011 23:23 
Aan: 'Hugo Vanderstadt' 
Onderwerp: RE: potentieel hernieuwbare energie 
 
Hugo, 
 
Ik typ antwoorden tussen jouw opm hieronder. 
 
Groetjes, 
 
bM 
 

 
Van: Hugo Vanderstadt [mailto:hugo.vanderstadt@pandora.be]  
Verzonden: maandag 6 juni 2011 17:01 
Aan: 'Bart Martens' 
Onderwerp: RE: potentieel hernieuwbare energie 
 
Hallo Bart , 

Ik heb uw nota’s aandachtig doorgelezen en heb de volgende opmerkingen : 

4. Waterkrachtenergie  uit Scandinavië  
5. Zonne‐energie uit het zuiden  
6. Windenergie  uit de Noordzee 
Getransporteerd door “slimme netwerken” die 

3. zorgen voor een transport met weinig verliezen 
4. de vraag op de gebruik afstemmen 
en dat alles binnen Europese grenzen. 

Klinkt  heel mooi  

Maar.. 

1.. Het is een zeer kwetsbaar systeem  

Door de grootschaligheid  (small is beautifull) De “veerkracht” van zo’n netsysteem is veel 

groter. 

Door de high tech 
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Door de weersafhankelijkheid De onderlinge vernetting zorgt voor minder 

weersafhankelijkheid (het is een natuurwet dat het niet altijd waait, maar het is tevens een 

natuurwet dat het altijd wel ergens waait) en minder “verspilde” hernieuwbare stroom die 

het net niet meer opkan wegens teveel aanbod voor te weinig vraag (groene 

overschotstroom kan in EU net naar plaatsen met tekort of netten voeden die hun 

waterkracht ophouden).  

2.. Er is geen tijdsplan en de tijd dringt , tegen wanneer zal dit ooit klaar komen??? Men is 

daar al serieus mee bezig. Is aanbouwpakket zoals Mecanno. Binnenkort kabel België‐UK, … 

3.. Dat slimme netwerk zal nooit werken: ik zal bijvoorbeeld nooit aanvaarden dat men mijn 

WWK opstart omdat het net mijn stroom nodig heeft Ik wel als ik op momenten van 

piekvraag daar veel meer centen voor krijg. Warmte kan je opslaan, dus maakt het voor mijn 

warmtevoorziening niet uit wanneer mijn µ‐WKK aanslaat. Slimme netten zijn trouwens 

minstens even belangrijke voor het produceren van Negawatts: het op afstand afleggen van 

verbruik (bvb diepvries die half uurtje afslaat en waarvoor je wordt vergoed). 

Ik zou immers zeergrote hoeveelheden olie/pellets moeten opslaan , dit is gewoon 

onbeheersbaar  

4.. Men voorziet geen stockage capaciteit en dat is de grootste zwakte van het systeem: men 

ken grootschalig niet stockeren Kan wel met waterkracht (cfr Frankrijk waar waterkracht 

voor balancing van kerncentrales zorgt en Nordic).Duitsers zijn trouwens ook volop bezig 

met opslag onder de vorm van uit electrolyse (overschot windstroom) geproduceerd 

waterstofgas. Colruyt onderzoekt dit ook. 

Dit kan echter wel kleinschalig. 

Het wordt een EGKK, vrees ik. 

 

Maximale autonomie is het  enige goede uitgangspunt en zal alle negatieve punten van het 

bovenstaande oplossen: Denk dat we op beiden moeten inzetten: grootschalig “supergrid” 

om grootschalige offshore, waterkracht, zonnecentrales aan te sluiten (om de huidige 

conventionele baseload te kunnen vervangen) en “smart grid” om decentrale productie te 

kunnen inpluggen en aansturen. Het “smart grid” zorgt ook voor opslag.   

6. Weersonafhankelijk 
7. Snel te realiseren, de techniek is bestaand 
8. Democratisch  
9. Betaalbaar 
10. Duurzaam 
11. Stabiel  
Conclusie :  

Akkoord , als er een grote mate van autonomie wordt ingebouwd 

Het ene sluit het andere niet uit 

Mvg 

Hugo Vanderstadt 
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Van: Bart Martens [mailto:Martens.Bart@vlaamsparlement.be]  
Verzonden: dinsdag 31 mei 2011 17:33 
Aan: 'Hugo Vanderstadt' 
Onderwerp: potentieel hernieuwbare energie 
 
Beste Hugo, 
 
Bij deze alvast enige info over het potentieel hernieuwbaar in onze contreien: 
 

5. Een presentatie die ik gaf op ons “Mikado”-symposium “Naar een 100% hernieuwbare 
samenleving” (zie ook www.mikadoweb.be)  

 
Daarin zie je o.m. dat de prognoses ovv hernieuwbare energie (onder meer in de World Energy 
Outlooks van het Internationaal Energie Agentschap) steeds naar boven toe moeten bijgesteld worden 
en door de praktijk worden achterhaald. 
Daarin zie je ook een overzicht van alle 100% HE studies van de afgelopen maanden/jaren (slide 9). 
Laatste in dat rijtje (zij het beperkt tot 100% hernieuwbare stroom) is de studie gemaakt in opdracht 
van de Duitse Milieuraad. 
 

6. De samenvatting en beleidsaanbevelingen van deze laatste studie rond 100% groene stroom 
in Duitsland/Europa 

7. De uitgebreide versie van een opiniestuk dat ik schreef rond de “Europese Gemeenschap van 
Zon en Wind” (naar aanleiding van 60ste verjaardag van EGKS). 

8. De studie die Greenpeace ooit bestelde over doorgedreven inzet van hernieuwbare energie in 
ons land. 

 
Conclusie: sluiting oudste kerncentrales (Doel 1, Doel 2 en Thiange 1) tegen 2015 kan perfect worden 
ondervangen door besliste nieuwe investeringen in hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling en 
aardgascentrales. Op langere termijn (2050) is 100%  groene stroom binnen Europa haalbaar. De 
initieel hogere kostprijs verdient zich vrij snel terug. In dat scenario moeten we wel afstappen van 
“nationale zelfvoorziening”. We zullen dan groene stroombronnen moeten aanboren waar ze het 
hoogste rendement halen (noordzeering voor windmolens en getijdecentrales op noordzee, 
aansluiting op waterkracht in Scandinavië, Middenlandse zeering voor exploiteren zonne-energie in 
Zuid-Europa en Noord-Afrika). In Greenpeace studie rekent men op zo’n 30% import in België. 
 
De vier energieministers in ons land hebben zich ook geëngageerd een studie te laten uitwerken naar 
een 100% HE voorziening in België. In bijgevoegd verslag staat het volgende: “In het kader van de 
uitbreiding en de opvolging van het actieplan energie-efficiëntie en het nationaal actieplan 
hernieuwbare energie, wensen de ministers van Energie dat er op basis van een backcasting-
methodologie een scenario wordt opgesteld om tegen 2050 tot een energiemix van 100 procent 
hernieuwbare energie te komen.” 
 
Op jouw specifieke WKKnota kom ik later terug. 
Groetjes, 
Bart Martens 

 
 
  

  

 
 


