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Geïnstalleerd elektrisch 
vermogen (kW)

Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen

Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Totaal

gasturbine met 
warmteterugwinning

129.000 0 12.000 0 7.291 148.291

interne verbrandings 
motor

70.485 2.902 5.899 3.692 7.137 90.114

tegendrukstoom turbine 10.680 0 0 0 0 10.680

Totaal 210.165 2.902 17.899 3.692 14.428 249.085

Geïnstalleerd vermogen per technologie en per provincie

Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties die in dienst werden genomen t.e.m. 
31/12/2007, waarvan de aanvraag tot toekenning van warmtekrachtcertificaten werd goedgekeurd door 
de VREG t.e.m. de datum van laatste aanpassing van dit document, en waarvoor reeds 
warmtekrachtcertificaten zijn uitgereikt.

Geïnstalleerd vermogen en aantal warmtekrachtinstallaties 
per provincie

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-
Vlaanderen

gasturbine met 
warmteterugwinning

1 0 1 0 1

interne verbrandings 
motor

32 9 7 7 7

tegendrukstoom turbine 3 0 0 0 0

Aantal installaties per technologie en per provincie
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Hieronder worden de gegevens uit bovenstaande tabellen uitgesplitst per jaar van indienstname.

Geïnstalleerd vermogen per technologie en per provincie, per 
jaar van indienstname

De volgende tabel bevat enkel de gegevens van de installaties waarvoor voor de certificatenverplichting 
(*) aanvaardbare warmtekrachtcertificaten worden uitgereikt en die reeds WKC hebben ontvangen. Een 
deel van deze installaties krijgt aanvaardbare certificaten voor slechts een bepaald percentage van de 
gerealiseerde warmtekrachtbesparing toegekend, omdat zij al langer dan vier jaar in dienst zijn. Dit is in 
opvolging van Artikel 6.2.12 van het Energiebesluit.

Het jaar van indienstname is ofwel het werkelijke jaar van indienstname ofwel het jaar van de meest 
recente ingrijpende wijziging waaraan de productie-installatie onderhevig was.

Onderstaande tabel toont het geïnstalleerd elektrisch resp. mechanisch nominaal vermogen in kW 
voor de technologie tegendrukstoomturbine, per jaar van indienstname, per provincie.

tegendruk 
stoom 
turbine

Antwerpen Totaal

2007 3.716 3.716

2004 6.964 6.964
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Onderstaande tabel toont het geïnstalleerd elektrisch resp. mechanisch nominaal vermogen in kW 
voor de technologie interne verbrandingsmotor, per jaar van indienstname, per provincie.

interne 
verbran 
dingsmotor

Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen

Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Totaal

2007 25.472 2.592 3.372 0 2.461 33.896

2006 17.267 16 5 730 1.416 19.434

2005 13.618 294 1.421 944 291 16.568

2004 5.145 0 300 300 473 6.218

2003 65 0 800 1.718 2.496 5.078

2001 4.008 0 0 0 0 4.008

1997 4.690 0 0 0 0 4.690

1995 220 0 0 0 0 220

Onderstaande tabel toont het geïnstalleerd elektrisch resp. mechanisch nominaal vermogen in kW 
voor de technologie Gasturbine met warmteterugwinning, per jaar van indienstname, per provincie.

gasturbine 
met warmte 
terug 
winning

Antwerpen Oost-
Vlaanderen

West-
Vlaanderen

Totaal

2007 0 0 7.291 7.291

1997 0 12.000 0 12.000

1950 129.000 0 0 129.000
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