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Verantwoording 
Het project ‘Monitor van WKK in Nederland 2003-2005’ wordt door ECN uitgevoerd in sa-
menwerking met SenterNovem en is bekend onder ECN-projectnummer 7.7570. Opdrachtgever 
is het Ministerie van Economische Zaken. Het WKK MEP-advies is onderdeel van dit project 
en valt onder de verantwoording van ECN. 
 
 
Abstract 
This report analyses the impact of the Dutch subsidy scheme ‘MEP’ on the cost-effectiveness of 
CHP plants. The MEP scheme provides a reward for the CO2 reduction by CHP plants and of-
fers therefore an incentive for energy efficient operation. 
 
In 2006 the MEP subsidy is available for CHP plants that started their operation after 1 January 
1997. The subsidy will be differentiated based on CHP type and power capacity. Main outcome 
of the report is a subsidy-advise, which complies with the European Community Guidelines on 
Aid for Environmental Protection. Based on the subsidy-advise a budget for the CHP MEP 
scheme has been estimated.  
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Samenvatting 

Het doel van dit rapport is het Ministerie van Economische Zaken een advies te geven ten 
behoeve van het vaststellen van de MEP1-subsidie voor warmtekrachtkoppeling (WKK) in 2006 
en een inschatting te maken van het benodigde budget. 
 
Vanaf 1 juli 2004 is de MEP-regeling voor WKK gebaseerd op beloning van de CO2-
emissiereductie door WKK. Dit gebeurt door middel van de zogenaamde CO2-index, een maat 
voor de milieuprestatie van een WKK-installatie ten opzichte van het beste alternatief voor ge-
scheiden opwekking van elektriciteit en warmte in het bouwjaar van de WKK-installatie. Deze 
milieuprestatie wordt uitgedrukt in een hoeveelheid CO2-vrije kilowatturen. 
 
De exploitatiesteun ter ondersteuning van bestaande WKK wordt aangemerkt als staatssteun en 
is door het Ministerie van Economische Zaken aangemeld bij de Europese Commissie in Brus-
sel voor een periode van vijf jaar. Eind 2005 loopt deze periode af. Om ook in de komende peri-
ode de mogelijkheid te creëren om, indien nodig, bestaande WKK-installaties te ondersteunen, 
heeft het Ministerie de MEP-regeling voor WKK opnieuw aangemeld in Brussel. 
 
Belangrijke wijzingen ten opzichte van de voorgaande MEP-adviezen (2004 en 2005) zijn: 
• Voor het MEP advies 2006 is voor het eerst gebruik gemaakt van de praktijkcijfers uit de 

CertiQ2-databank. Deze praktijkcijfers geven inzicht in de omvang van de CO2-vrije elektri-
citeitproductie door WKK, het aandeel van verschillende typen WKK daarin, praktijkrende-
menten, equivalente vollast draaiuren per jaar en gerealiseerde CO2-indices. 

• Vanwege het gebruik van CertiQ-cijfers zijn de cases die gebruikt worden voor de bereke-
ning van de onrendabele top van WKK herzien; tevens is de actualiteit van een aantal uit-
gangspunten herzien. Het gaat hier met name om de back-up kosten voor elektriciteit. 

• Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken wordt in dit advies gerekend zonder 
warmtekorting.  

• Alleen WKK-installaties van na 1 januari 1997 komen in aanmerking voor subsidie; de re-
den hiervoor is dat verlenging van de WKK-ondersteuning onder een andere paragraaf van 
het EU-Milieusteunkader plaats zal vinden. In de oorspronkelijke aanmelding bij de Europe-
se Commissie werd destijds gerekend met tien jaar afschrijvingstermijn omdat dat toen gun-
stig was voor WKK. Dit heeft als consequentie dat installaties ouder dan tien jaar voor de 
Europese Commissie nu als afgeschreven worden beschouwd. In dit advies wordt getoetst of, 
bij gegeven uitgangspunten, afgeschreven installaties rendabel kunnen draaien. 

• In plaats van een generieke MEP-subsidie voor alle typen WKK, wordt de subsidie gediffe-
rentieerd naar drie categorieën:  
− Gasmotoren-WKK 
− WKK-installaties groter dan 120 MWe 
− Overige WKK-installaties.  

 
In Tabel S.1 zijn de resultaten van de onrendabele top berekeningen weergegeven voor vier re-
presentatieve WKK-cases: een grote STEG, een kleine STEG, een grote gasturbine en een gas-
motor.  
 
 

                                                 
1  MEP staat voor milieuvriendelijke elektriciteitsproductie. 
2  CertiQ, onderdeel van TenneT, is uitvoerder van de MEP-regeling en registreert sinds 1 juli 2004 de meetgege-

vens van de aangemelde WKK-installaties. 
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Tabel S.1 Resultaten onrendabele top berekening 
[ct/kWh] Grote  

STEG 
Kleine 
STEG 

Grote  
gasturbine 

Gasmotor

Kapitaallasten* (a) +1,24 +1,81 +1,84 +2,86 
waarvan rente +0,24 +0,35 +0,36 +0,55 

Kosten (b)     
Aardgas +5,56 +9,01 +6,87 +7,53 
B&O +0,47 +0,79 +0,64 +0,72 
Netkosten back-up +0,04 +0,08 +0,08 nvt 

Opbrengsten (c)     
Elektriciteit -4,78 -4,68 -4,69 -4,93 
Warmte exclusief korting -2,29 -6,25 -3,71 -4,49 
Emissierechten CO2  -0,05 -0,08 -0,06 nvt 
Vermeden netkosten eigen verbruik -0,05 -0,12 -0,13 nvt 
Vermeden energiebelasting eigen verbruik 0,00 0,00 -0,03 nvt 

Correctie MEP-rendement** (d) +0,16 nvt nvt nvt 

Onrendabele top exclusief warmtekorting 
(a+b+c+d) 

+0,30 +0,55 +0,80 +1,69 

* Voor de grote STEG exclusief EIA en VAMIL, voor de overige cases inclusief. 
** De jaargemiddelde rendementen van dit type installatie wijken af van de rendementen die uit de CertiQ-gegevens 

afgeleid kunnen worden. De reden hiervoor is dat de elektriciteitsproductie van de grote STEG-case groter is dan 
1000 GWh, de aftoppingsgrens van de MEP-regeling. Exploitanten van deze installaties zullen daarom alleen 
meetrapporten indienen van de maanden waarin de beste rendementen worden behaald, met dientengevolge an-
dere rendementen. 

 
Zou de warmtekorting wel meegenomen worden, dan neemt de onrendabele top toe met respec-
tievelijk 0,21 ct/kWh voor de grote STEG-case, 0,59 ct/kWh voor de kleine STEG-case, 
0,35 ct/kWh voor de grote gasturbine case en 0,53 ct/kWh voor de gasmotor. Het niet meene-
men van de warmtekorting betekent dus een forse afname van de onrendabele top. 
 
Als gevolg van de hoge aardgasprijs verslechteren de marktomstandigheden voor WKK in 2006 
aanzienlijk. Toch zijn de onrendabele toppen van de WKK-cases lager dan in het MEP-advies 
van 2005. Dit komt door aanpassing van een aantal uitgangspunten waarvan de back-up kosten 
elektriciteit en het niet meenemen van de warmtekorting de belangrijkste zijn. Los van deze 
aanpassingen geldt dat de vier WKK-cases marginaal (d.w.z. exclusief kapitaallasten) positief 
kunnen draaien zonder MEP-subsidie. Onder de veronderstelling dat de vier cases voldoende 
representatief zijn voor de afgeschreven WKK-installaties, geldt dat met deze installaties 
winstgevend gedraaid kan worden. 
 
In Tabel S.2 worden de subsidiebedragen als mede ook het geschatte budgetbeslag gepresen-
teerd. De schatting van de CO2-vrije elektriciteitsproductie is afgeleid van CertiQ-gegevens. 
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Tabel S.2 Advies MEP-subsidie op basis van 50%-dekking onrendabele top 
  STEG  

>120 MWe

Gasmotor Overige WKK

Onrendabele top 2006 exclusief 
warmtekorting  

[ct/kWh] +0,30 +1,69 +0,69*

CO2-index [%] 18,9 33,7 17,3*

MEP-subsidie o.b.v. onrendabele top 
exclusief warmtekorting  

[ct/kWh] 1,17 2,51 1,99 

Schatting CO2-vrije elektriciteitsproductie [GWh] 567 600 750 
Budgetbeslag o.b.v. onrendabele top 
exclusief warmtekorting  

[€ mln] 6,6 15,0 14,9 

* Gewogen gemiddelde (o.b.v. CO2-vrije elektriciteitsproductie) kleine STEG en grote gasturbine. 
 
Het geraamd budgetbeslag bedraagt derhalve in totaal € 36,5 miljoen.  
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1. Inleiding 

Het doel van dit rapport is het Ministerie van Economische Zaken een advies te geven ten be-
hoeve van het vaststellen van de MEP subsidie voor warmtekrachtkoppeling (WKK) in 2006 en 
een inschatting te maken van het benodigde budget.  
 
Sinds 1 januari 2001 wordt bestaande WKK ondersteund met een exploitatie subsidie. In eerste 
instantie bestond deze subsidie uit een afdrachtkorting in de regulerende energiebelasting voor 
aan het openbare net geleverde WKK-elektriciteit. Per 1 juli 2003 vervangt de MEP de af-
drachtkorting, waarbij ook eigen verbruik van WKK-elektriciteit in aanmerking komt voor sub-
sidie. Het eerste jaar van de MEP betrof een overgangsjaar. Vanaf 1 juli 2004 is de MEP-
regeling gebaseerd op beloning van de CO2-emissiereductie door WKK. Dit gebeurt door mid-
del van de zogenaamde CO2-index, een maat voor de milieuprestatie van een WKK-installatie 
ten opzichte van het beste alternatief voor gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte in 
het bouwjaar van de WKK-installatie. Deze milieuprestatie wordt uitgedrukt in een hoeveelheid 
CO2-vrije kilowatturen. 
 
De index wordt uitgedrukt in een percentage en is als volgt opgebouwd: 
 
CO2-index = [1 - (Kb × B - Kw × W) / (Ke × E)] 
 
waarin: 
Kb = emissiefactor brandstof WKK 
B  = brandstof input WKK 
Kw  = emissiefactor warmte bij gescheiden opwekking 
W  = productie nuttige warmte door WKK 
Ke  = emissiefactor elektriciteit bij gescheiden opwekking 
E  = elektriciteitsproductie WKK 
 
Wordt deze index vermenigvuldigd met de elektriciteitsproductie van de WKK (E) dan resul-
teert een hoeveelheid CO2-vrije kilowatturen. De MEP-vergoeding voor WKK is een bedrag in 
centen per CO2-vrije kilowattuur. 
 
De gebruikte CO2-emissiefactoren van zowel warmte als elektriciteit zijn gebaseerd op de emis-
siecijfers zoals vermeld in de ‘Regeling kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling Elektrici-
teitswet 1998’ (Staatscourant 3, december 2003). De emissiefactor van elektriciteit bij geschei-
den opwekking is afhankelijk van de netaansluiting van de WKK-installatie. Bij aansluiting op 
lagere netniveaus wordt namelijk gecorrigeerd voor vermeden netverliezen op de hogere volta-
geniveaus. 
 
De exploitatiesteun ter ondersteuning van bestaande WKK wordt aangemerkt als staatssteun en 
is door het Ministerie van Economische Zaken aangemeld bij de Europese Commissie in Brus-
sel voor een periode van vijf jaar. Eind 2005 loopt deze periode af. Om ook in de komende peri-
ode de mogelijkheid te creëren om, indien nodig, bestaande WKK-installaties te ondersteunen, 
heeft het Ministerie de MEP-regeling voor WKK opnieuw aangemeld in Brussel. 
 
In het verlengde van deze nieuwe aanmelding zijn een aantal zaken gewijzigd ten opzichte van 
de voorgaande twee MEP-adviezen (2004 en 2005)3: 
• ECN heeft een nieuw rekenmodel ontwikkeld in nauw overleg met het Ministerie van Eco-

nomische Zaken en COGEN Nederland. 

                                                 
3  Zie Ten Donkelaar en Harmsen (2004) en Harmsen en Ten Donkelaar (2005). 
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• Voor het MEP-advies 2006 is voor het eerst gebruik gemaakt van de praktijkcijfers uit de 
CertiQ-databank. CertiQ, onderdeel van TenneT, is uitvoerder van de MEP-regeling en regi-
streert sinds 1 juli 2004 de meetgegevens van de aangemelde WKK-installaties. Deze gege-
vens geven een beter beeld van de werkelijke prestatie door WKK. De praktijkcijfers geven 
inzicht in de omvang van de CO2-vrije elektriciteitproductie door WKK, het aandeel van ver-
schillende typen WKK daarin, praktijkrendementen, equivalente vollast draaiuren per jaar en 
gerealiseerde CO2-indices. 

• Vanwege het gebruik van CertiQ-cijfers zijn de cases die gebruikt worden voor de bereke-
ning van de onrendabele top van WKK herzien; tevens is de actualiteit van een aantal uit-
gangspunten herzien. 

• Alleen WKK-installaties van na 1 januari 1997 komen in aanmerking voor subsidie. De re-
den hiervoor is dat verlenging van de WKK-ondersteuning onder een andere paragraaf van 
het EU-Milieusteunkader plaats zal vinden. In de oorspronkelijke aanmelding bij de Europe-
se Commissie4 werd destijds gerekend met tien jaar afschrijvingstermijn omdat dat toen gun-
stig was voor WKK. Dit heeft als consequentie dat installaties ouder dan tien jaar voor de 
Europese Commissie nu als afgeschreven worden beschouwd. In dit advies wordt getoetst of, 
bij gegeven uitgangspunten, afgeschreven installaties rendabel kunnen draaien. 

• In plaats van een generieke MEP-subsidie voor alle typen WKK, wordt de subsidie gediffe-
rentieerd naar drie categorieën:  
− Gasmotoren-WKK 
− WKK-installaties groter dan 120 MWe 
− Overige WKK-installaties.  

 
De opbouw van het rapport is als volgt. In Hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten voor de bere-
keningen besproken. Vervolgens worden in Hoofdstuk 3 de uitkomsten van de onrendabele top 
berekeningen gepresenteerd. Het rapport wordt in Hoofdstuk 4 afgesloten met een advies voor 
de subsidiebedragen en het verwachte budgetbeslag voor 2006. 

                                                 
4  Steunmaatregel N 168/A/2001 - Nederland, wijzigingen energiebelasting 2001. 
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2. Uitgangspunten berekeningen 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de onrendabele top berekeningen op een rij ge-
zet. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen behandeld: 
• Marktontwikkelingen (elektriciteit en aardgas) 
• Karakteristieken van de WKK-cases 
• Back-up kosten elektriciteit 
• Warmtekorting 
• Overige uitgangspunten. 
 

2.2 Marktontwikkelingen 
Het herstel van de marktomstandigheden voor WKK zoals die zich in voorgaande jaren aan-
diende, zet in 2006 niet door. Het tegendeel is waar: door de hoge aardgasprijs, een direct ge-
volg van de sterk gestegen olieprijs, treedt een forse verslechtering op van de marktcondities 
voor WKK. 
 
Voor de onrendabele top berekeningen worden de volgende forward prijzen gebruikt: 
• Elektriciteit piek5 61,8 €/MWh  
• Elektriciteit dal 30,7 €/MWh  
• Aardgas6 18,1 ct/m3 
• CO2

7 14,9 €/ton. 
 

2.3 Karakteristieken van de WKK-cases 
Ten opzichte van de twee voorgaande MEP-adviezen heeft een update plaatsgevonden van de 
gebruikte WKK-cases. Uitgangspunt hierbij was dat de cases representatief dienen te zijn voor 
de WKK-installaties van na 1 januari 1997. Verdwenen zijn twee van de drie kleine STEG-
cases en toegevoegd is een grote STEG-case. 
 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de technische karakteristieken van de WKK-cases. De rende-
menten en CO2-indices van de twee STEG-cases en de gasturbine case zijn afgeleid van CertiQ-
gegevens. De vollast draaiuren zijn door ECN ingeschat o.b.v. CertiQ-gegevens en gecheckt 
o.b.v. van de CBS WKK-statistieken.  
 
De elektriciteitsproductie van de grote STEG-case is groter dan 1000 GWh, de aftoppingsgrens 
van de MEP-regeling. Voor dit type WKK kan derhalve slechts voor een beperkt aantal maan-
den MEP-subsidie aangevraagd worden. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de WKK-
exploitanten een selectie maken van de maanden met de beste rendementen. Dit impliceert dat 
de jaargemiddelde fysieke prestatie van de grote STEG minder kan zijn dan de gemiddelde pres-
tatie over de maanden dat wel meetrapporten zijn ingediend.8  
 

                                                 
5  Bron: Endex - call 2006, verhandeld tussen 1 okt. 2004 en 30 sept. 2005. 
6  Bron: Gasunie - call 2006, verhandeld tussen 1 okt. 2004 en 30 sept. 2005. 
7  Bron: Point Carbon - EUA market call 2006, verhandeld tussen 1 okt. 2004 en 30 sept. 2005. 
8  Op basis van bij ECN beschikbare gegevens blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Bij de berekening van de on-

rendabele top van de grote STEG-case wordt hier rekening mee gehouden. 
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Voor de gasmotor-case is uitgegaan van de rendementen zoals gebruikt in voorgaande adviezen. 
Deze worden representatief geacht voor de gemiddelde rendementen van het gasmotoren park 
van na 1 januari 1997. De CO2-index is afgeleid van CertiQ-gegevens. 

Tabel 2.1 Technische karakteristieken WKK-cases 
Case Vermogen  

 
[MWe] 

Elektrisch 
rendement

[%] 

Thermisch 
rendement

[%] 

CO2-index 
 

[%] 

Vollast 
draaiuren 

Grote STEG 250 39,4 35,6 18,9 5900 
Kleine STEG 80 24,0 59,9 17,1 6700 
Grote gasturbine 25 31,6 46,0 17,5 6800 
Gasmotor-tuinbouw 1 35,0 52,3 33,7 3500 
 

Case % eigen 
verbruik 

elektriciteit1

Back-up 
vermogen o.b.v. 

vollast 
[MWe] 

Back-up 
netaansluiting4

Geplande + 
ongeplande 

stilstand  
(vollast eq.) 

Grote STEG 7,52 19 HS 596 
Kleine STEG 203 16 Trafo HS+ TS/MS 677 
Grote gasturbine 203 5 Trafo HS+ TS/MS 687 
Gasmotor-tuinbouw 0 0 - 354 
1 In de voorgaande twee MEP-adviezen werd uitgegaan van 100% netlevering; hier is destijds voor gekozen om-

dat de afdrachtskorting (voorloper van de MEP) alleen betrekking had op netgeleverde WKK-elektriciteit. 
2 Inschatting door ECN voor gemiddelde netlevering van de grote STEG-WKKs is 92,5%. 
3 Afgeleid van CBS-statistieken voor netlevering van joint venture WKK. 
4 In principe komen de STEG-cases en de gasturbine case in aanmerking voor de 600-uurs regeling; op basis van 

equivalente vollasturen geplande en ongeplande stilstand staan de installaties bijna of meer dan 600 uur stil; om-
dat de installaties deels in deellast bedreven worden, zal het aantal bedrijfsuren voor alle drie de cases boven de 
600 bedragen. 

 
In Tabel 2.2 zijn de economische karakteristieken van de WKK-cases opgenomen. De B&O-
kosten zijn geïndexeerd voor 2006. De investeringskosten zijn afgeleid van vergelijkbare cases 
zoals gebruikt in de WKK-monitoring projecten.9 De investeringskosten voor de grote gasturbi-
ne en de gasmotor10 zijn gelijk gebleven. 
 
De grote STEGs die in bedrijf genomen zijn na 1 januari 1997 hebben geen gebruik ge-
maakt/kunnen maken van EIA en VAMIL. Voor de gasmotoren wordt aangenomen dat alle in-
stallaties voor subsidie in aanmerking komen. Voor de kleine STEG en de grote gasturbines die 
in bedrijf genomen zijn na 1 januari 1997 geldt dat sommige installaties op basis van Senterren-
dement criterium (>65%) en/of eigendomvorm wel in aanmerking komen voor subsidie en an-
dere niet. Op basis van overleg tussen het Ministerie van Economische Zaken en COGEN Ne-
derland is besloten uit te gaan van een gemiddelde benadering, waarbij aangenomen wordt dat 
de helft van de installaties gebruik heeft gemaakt van EIA en VAMIL en de andere helft niet. 
 

                                                 
9  Zie Rijkers et al., 2002 en 2003. 
10  Voor een 1 MW machine is 872 €/kWe eigenlijk een te hoog investeringsbedrag; als afspiegeling van het gemid-

delde MEP-gasmotorenpark voldoet het. 
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Tabel 2.2 Economische karakteristieken WKK-cases 
Case Investering

[€/kW] 
EIA 
[%] 

VAMIL 
[%] 

B&O 
[ct/kWh] 

Overallocatie CO2
[%] 

Grote STEG 493 nvt nvt 0,47 7 
Kleine STEG 949 50 50 0,79 7 
Grote gasturbine 979 50 50 0,64 7 
Gasmotor-tuinbouw 872 100 100 0,72 - 
 

2.4 Back-up kosten elektriciteit  
In het kader van herziening van de MEP-regeling voor WKK is door het Ministerie van Econo-
mische Zaken aan een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven de kosten voor de back-up 
inkoop van elektriciteit in geval van geplande en ongeplande stilstand in kaart te brengen. In de 
twee voorgaande MEP-adviezen en de WKK-monitoring rapporten werden deze kosten uitge-
drukt in een korting op de forwardprijzen voor elektriciteit. Gerekend werd met 10% korting. 
Op basis van de in Paragraaf 2.2 genoemde forwardprijzen voor elektriciteit betekent dit 0,31 tot 
0,62 ct back-up kosten (dal versus piek) per geproduceerde kWh elektriciteit. Uit de studie11 
blijkt dat de aan back-up inkoop gerelateerde kosten inmiddels fors lager zijn komen te liggen 
en dat de kosten per case sterk kunnen verschillen. Voor hetzelfde type WKK kunnen de kosten 
ook variëren. Dit heeft vooral te maken met de verhouding korte stops die relatief duur zijn en 
langere stops waarbij gezocht kan worden naar goedkopere oplossingen voor de back-up in-
koop.  
 
In dit MEP-advies wordt op basis van de genoemde studie gerekend met de volgende back-up 
kosten per kWh geproduceerde elektriciteit: 
• Grote STEG  0,180 ct/kWh 
• Kleine STEG 0,072 ct/kWh 
• Grote gasturbine 0,043 ct/kWh 
• Gasmotor-tuinbouw 0,130 ct/kWh. 
 
Het effect van de aanpassing van de back-up kosten ten opzichte van de oude methodiek is groot 
(vergelijk de 0,31-0,62 ct/kWh12 met hier bovengenoemde cijfers) en kan 1 op 1 vertaald wor-
den in een eveneens grote afname van de onrendabele top. 
 
Bij de keuze van de back-up kosten is rekening gehouden met de specifieke karakteristieken per 
case, bijvoorbeeld of het wegvallen van de achterliggende warmte- of stoomvraag consequenties 
heeft voor het aantal uren ongeplande stilstand. In de studie wordt expliciet de bovengrens van 
de back-up kosten aangegeven. Aangenomen wordt dat de marge die hierdoor ontstaat voldoen-
de is om eventuele niet-kwantificeerbare kostenposten die niet meegenomen zijn af te dekken. 
 

2.5 Warmtekorting 
In voorgaande MEP-adviezen werd gerekend met een warmtekorting (10% voor industrie en 
15% met tuinbouw). De achtergrond hiervan is dat een bedrijf die zijn warmte afneemt van een 
WKK-installatie bij de WKK-exploitant hiervoor een korting bedingt, bijvoorbeeld om mee te 
kunnen profiteren van de toekomstige winst van de WKK. De onderhandelingspositie van de 
warmteafnemer wordt mede ingegeven door het feit dat hij de warmte zelf op kan wekken in de 
back-up ketel (mits aanwezig uiteraard).  
 

                                                 
11  SLEA, 2005. 
12  Het exacte bedrag per case is afhankelijk van de verhouding draaiuren in piek/dal. 

ECN-C--05-102  13 



Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken wordt in dit advies gerekend zonder 
warmtekorting13 onder de veronderstelling dat warmtekortingen niet bij de huidige situatie pas-
sen waarin WKK gedurende meerdere jaren achtereen verliesgevend is. Bij de resultaten zal 
aangegeven worden wat het effect van de warmtekorting is. 
 

2.6 Overige uitgangspunten 
Kapitaallasten 
• afschrijvingstermijn  10 jaar 
• looptijd lening  10 jaar 
• verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen  80/2014 
• vereist rendement over eigen vermogen  15% 
• rente over vreemd vermogen  6%. 
 
Transport- en distributiekosten 
• Gastransporttarieven op basis van entry-exit variant Gasunie Trade & Supply (2005 data )15 . 
• Elektriciteittransport- en distributietarieven op basis van de 2006-tariefbladen van de net-

werkbedrijven (gemiddelde). 
 
Energiebelasting aardgas en elektriciteit 
• 2006-tarieven. 

                                                 
13  Strikt genomen zal de warmtekorting nooit 0% kunnen zijn omdat er transactiekosten verbonden zijn aan de ver-

koop van de warmte. Op het totale bedrag is deze post echter verwaarloosbaar. Andere kostencomponenten in de 
warmtekorting kunnen bijvoorbeeld de bijdrage in de aanleg van het warmtenet zijn of de distributiekosten die 
gepaard gaan met de warmtelevering. Warmtekorting is dan ruimer gedefinieerd en omvat de vermeden gaskos-
ten met een verrekening van alle overige bijkomende kosten. 

14  In de praktijk komen veel verschillende financieringsvormen voor: van 100% vreemd vermogen tot 0%. Vooral 
WKK-installaties waarbij de warmteafnemer de volledige investering voor zijn rekening neemt, is het percentage 
vreemd vermogen vaak klein. Van de installaties van na 1 januari 1997 zijn echter weinig volledig in eigendom 
van de warmteafnemer. 

15  De data voor 2006 zijn nog niet definitief. Het effect op de uitkomsten is naar verwachting verwaarloosbaar. 
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3. Onrendabele top berekeningen 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden voor de vier WKK-cases op basis van de in het vorige hoofdstuk be-
sproken uitgangspunten de onrendabele toppen voor 2006 berekend. Aandacht wordt besteed 
aan de verschillen ten opzichte van 2005 en de verklaring voor die verschillen. 
 

3.2 Resultaten 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de onrendabele top berekeningen weergegeven.  

Tabel 3.1 Resultaten onrendabele top berekening 
[ct/kWh] Grote  

STEG 
Kleine 
STEG 

Grote 
gasturbine 

Gasmotor- 
tuinbouw 

Kapitaallasten* (a) +1,24 +1,81 +1,84 +2,86 
waarvan rente +0,24 +0,35 +0,36 +0,55 

Kosten (b)     
Aardgas +5,56 +9,01 +6,87 +7,53 
B&O +0,47 +0,79 +0,64 +0,72 
Netkosten back-up +0,04 +0,08 +0,08 nvt 

Opbrengsten (c)     
Elektriciteit -4,78 -4,68 -4,69 -4,93 
Warmte exclusief korting -2,29 -6,25 -3,71 -4,49 
CO2  -0,05 -0,08 -0,06 nvt 
Vermeden netkosten eigen verbruik -0,05 -0,12 -0,13 nvt 
Vermeden energiebelasting eigen verbruik 0,00 0,00 -0,03** nvt 

Correctie MEP-rendement (d) +0,16 nvt nvt nvt 

Onrendabele top exclusief warmtekorting 
(a+b+c+d) 

+0,30 +0,55 +0,80 +1,69 

Onrendabele top exclusief kapitaallasten 
(b+c+d) 

-0,94 -1,26 -1,04 -1,17 

Onrendabele top exclusief kapitaallasten 
(b+c+d) maar inclusief rente 

-0,70 -0,91 -0,68 -0,62 

*  Voor de grote STEG exclusief EIA en VAMIL, voor de overige cases inclusief. 
** 0 ct/kWh voor gasturbines >50 MWe of hogere percentages eigen verbruik. 
 
Zoals aangegeven in Paragraaf 2.5 is de warmtekorting niet meegenomen in de berekeningen. 
Zou deze wel meegenomen worden (10% voor de STEG-cases en grote gasturbine case, 15% 
voor de gasmotor), dan neemt de onrendabele top toe met respectievelijk 0,21 ct/kWh voor de 
grote STEG-case, 0,59 ct/kWh voor de kleine STEG-case, 0,35 ct/kWh voor de grote gasturbine 
case en 0,53 ct/kWh voor de gasmotor. Niet meenemen van de warmtekorting betekent dus een 
forse afname van de onrendabele top. 
 
De correctie MEP-rendement geldt alleen voor de grote STEG-case. De jaargemiddelde rende-
menten van dit type installatie wijkt namelijk af van de rendementen die uit de CertiQ-gegevens 
afgeleid kunnen worden. De reden hiervoor is dat de elektriciteitsproductie van dit type installa-
ties boven de 1000 GWh wordt afgetopt. De exploitanten van deze installaties zullen daarom 
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alleen meetrapporten indienen van de maanden met de beste rendementen, met dientengevolge 
andere rendementen (zie ook Paragraaf 2.3). 
 
Zowel met als zonder de aanpassingen voor back-up kosten elektriciteit en warmtekorting geldt 
dat de vier WKK-cases marginaal (d.w.z. exclusief kapitaallasten) positief kunnen draaien zon-
der MEP-subsidie. Indien verondersteld wordt dat de vier cases voldoende representatief zijn 
voor de afgeschreven WKK-installaties16, dan geldt dat met afgeschreven installaties winstge-
vend gedraaid kan worden17. 
 

3.3 Verandering t.o.v. MEP-advies 2005 
De veranderingen in de onrendabele top uitkomsten ten opzichte van het MEP-advies 2005 laten 
zich grofweg in twee zaken vertalen: 
• Wijziging marktomstandigheden (ontwikkeling CO2-, aardgas- en elektriciteitsprijzen). 
• Wijziging uitgangspunten/modelparameters (o.a. CertiQ-gegevens, marktkorting elektriciteit, 

warmtekorting, modeltechniek). 
 
In onderstaande tabel wordt de verandering in de onrendabele top aangegeven voor de kleine 
STEG-case, de grote gasturbine case en de gasmotor-case. Omdat de grote STEG-case niet in de 
voorgaande MEP-adviezen meegenomen is, is deze case niet opgenomen in de tabel. Een plus-
teken in de tabel betekent een verhoging van de onrendabele top, een minteken een verlaging. 

Tabel 3.2 Verandering t.o.v. MEP-advies 2005 
[ct/kWh] Kleine STEG Grote gasturbine Gasmotor-tuinbouw 
Onrendabele top 2005 +1,27* +0,96 +2,10 
Wijziging marktomstandigheden +0,49* +0,37 +0,36 
Wijziging uitgangspunten/ 
modelparameters 

-1,21 -0,53 -0,77 

Onrendabele top 2006 exclusief 
warmtekorting 

+0,55 +0,80 +1,69 

* Ongewogen gemiddelde van de drie kleine STEG-cases uit het MEP-advies 2005. 
 
De tabel laat zien dat de marktomstandigheden voor de drie cases fors verslechterd zijn. Voor 
alle drie de cases geldt desalniettemin ook dat de onrendabele top in 2006 lager is dan in 2005. 
Dit wordt verklaard door wijzigingen in de uitgangspunten en modelparameters zoals eerder in 
dit document besproken.  
 

3.4 Conclusie 
Als gevolg van de hoge aardgasprijs verslechteren de marktomstandigheden voor WKK in 2006 
aanzienlijk. Toch zijn de onrendabele toppen van de WKK-cases lager dan in het MEP-advies 
van 2005. Dit komt door aanpassing van een aantal uitgangspunten waarvan de back-up kosten 
elektriciteit en het niet meenemen van de warmtekorting de belangrijkste zijn. Los van deze 
aanpassingen geldt dat de vier WKK-cases marginaal (d.w.z. exclusief kapitaallasten) positief 
kunnen draaien zonder MEP-subsidie. Onder de veronderstelling dat de vier cases voldoende 
representatief zijn voor de afgeschreven WKK-installaties, geldt dat met deze installaties winst-
gevend gedraaid kan worden. 

                                                 
16  Voor de technische prestatie klopt deze veronderstelling omdat de CertiQ-gegevens voor de oudere installaties 

vergelijkbare, zo niet betere, rendementen laten zien dan voor de nieuwere installaties. 
17  Voor oudere (afgeschreven) installaties geldt dat in veel gevallen de B&O-kosten hoger zijn  dan voor nieuwere 

installaties. Bij gegeven uitgangspunten is de marge echter voldoende groot om te kunnen stellen dat ook in het 
geval van fors hogere B&O-kosten rendabel gedraaid kan worden. 
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4. Advies subsidiebedragen en budgetbeslag 

4.1 Inleiding 
Zoals in Hoofdstuk 1 beschreven wordt in 2006 in plaats van een generieke MEP-subsidie voor 
alle typen WKK, een gedifferentieerde subsidie vastgesteld voor de volgende categorieën:  
• Gasmotoren-WKK 
• WKK-installaties groter dan 150 MWe 
• Overige WKK-installaties. 
 
In dit hoofdstuk wordt een advies vastgesteld voor de subsidiebedragen voor deze categorieën. 
Daarnaast wordt een schatting gegeven van het gerelateerde budgetbeslag. 
 

4.2 Advies subsidiebedragen en budgetbeslag 
In onderstaande tabel worden de subsidiebedragen als mede ook het geschatte budgetbeslag ge-
presenteerd. De schatting van de CO2-vrije elektriciteitsproductie is afgeleid van CertiQ-
gegevens. 

Tabel 4.1 MEP-subsidie op basis van 50%-dekking onrendabele top 
  STEG  

>120 MWe

Gasmotor Overige 
WKK 

Onrendabele top 2006 exclusief warmtekorting  [ct/kWh] +0,30 +1,69 +0,69*

CO2-index  [%] 18,9 33,7 17,3*

MEP-subsidie o.b.v. onrendabele top exclusief 
warmtekorting  

[ct/kWh] 1,17 2,51 1,99 

Schatting CO2-vrije elektriciteitsproductie [GWh] 567 600 750 
Budgetbeslag o.b.v. onrendabele top exclusief 
warmtekorting  

[€ mln] 6,6 15,0 14,9 

* Gewogen gemiddelde (o.b.v. CO2-vrije elektriciteitsproductie) kleine STEG en grote gasturbine. 
** Na aftopping. 
 
Het geraamd budgetbeslag bedraagt derhalve in totaal € 36,5 miljoen.  
 
Hierbij geldt dat: 
• Bij de vaststelling van het subsidiebedrag van de grote STEG is rekening gehouden met het 

feit dat deze installatie alleen voor de eerste 1000 GWh subsidie ontvangt; het subsidiebe-
drag zodanig is vastgesteld dat het voldoende groot is om 50% van de onrendabele top van 
de installatie te dekken. 

• Voor de gasmotor-case de onrendabele top is vastgesteld voor een typische tuinbouw gasmo-
tor (met 100% netlevering); in de praktijk ook in de dienstensector (ziekenhuizen, kantoren, 
woningbouw) een aanzienlijke hoeveelheid gasmotoren staan; deze groep meelift op de uit-
komsten van de tuinbouwmotor. 
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• De kleine STEG en grote gasturbine samen worden genomen in de categorie overige WKK; 
de onrendabele toppen alsmede ook de CO2-indices voor deze categorie gewogen gemiddeld 
worden; in deze categorie ook de typen WKK vallen waarvoor geen onrendabele top is be-
paald; dit de gasturbines kleiner dan 25 MWe betreft en de resterende WKK18; qua omvang 
deze typen WKK veel kleiner zijn dan de kleine STEG en grote gasturbine. 

                                                 
18  In de praktijk bestaat deze WKK uit conglomeraten, waarbij verschillende typen WKK als eenheid bij CertiQ 

zijn aangemeld. 
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