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1. COGEN Vlaanderen vzw

❖ Doelstelling:

actief meewerken aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen

❖ Expertisecentrum

–Expertiseverstrekking naar leden en niet-leden
•Studiedagen, cursussen, handboek WKK, wegwijzer, website, nieuwsbrieven, ledenberichten, …

❖ Ontmoetingsplaats voor belanghebbenden

–Overlegwerking (WKK-platform en werkgroepen)
•Luisteren naar de bestaande noden uit WKK-sector

•Actief zoeken naar oplossingen

–Adviezen formuleren naar Vlaamse overheid e.a.
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2. Wat is WKK?

❖WKK is de gelijktijdige opwekking, in één proces, van thermische energie en 
elektrische en/of mechanische energie

❖ Principe:

–Warmtebron op hoge temperatuur gebruiken om elektrische of mechanische 
energie op te wekken (bv Rankine-cyclus)

–Restwarmte gebruiken voor specifieke warmtevraag

❖WKK realiseert een besparing van primaire energie ten opzichte van 
gescheiden productie

–Typisch 15 tot 40% !!



❖ De besparing wordt bepaald ten opzichte van een (best beschikbare) referentie

– Elektriciteitsproductie in elektriciteitscentrale

– Warmteproductie in ketel

❖ Belangrijke parameters

➢ Elektrische efficiëntie WKK:   α𝐸 =
𝐸𝑁𝐸𝑇𝑇𝑂

𝐹𝑇𝑂𝑇
• FTOT is totaal brandstofverbruik

• ENETTO en FTOT worden bepaald op jaarbasis (uit metingen)

➢ Thermische efficiëntie WKK:   α𝑄 =
𝑄𝑁𝑈𝑇𝑇𝐼𝐺

𝐹𝑇𝑂𝑇
• QNUTTIG is hoeveelheid nuttige warmte

• QNUTTIG en FTOT worden bepaald op jaarbasis (uit metingen)

▪ Primaire energie besparing: Fuel gescheiden productie - FTOT

2. Wat is WKK?



2. Wat is WKK?
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❖ Belangrijke parameters

– Elektrische efficiëntie referentiecentrale: ηE 

– Thermische efficiëntie referentieketel: ηQ 

•Vastgelegd in Ministerieel Besluit 26 mei 2016

– Relatieve primaire energiebesparing RPE:

– Totale brandstofbenuttiging:

2. Wat is WKK?

𝑅𝑃𝐸 = 1 −
1

α𝐸
η𝐸
+
α𝑄

η𝑄

α𝑊𝐾𝐾 = α𝐸 + α𝑄



2. Wat is WKK?

❖ Voordelen van WKK

– Aanzienlijke besparing van primaire energie
• Voor fossiele brandstof (aardgas, diesel, …)

• Maar ook voor biogas, biomassa, …

– Minder (CO2-)emissies

– Minder transportverliezen op elektriciteitsnet door lokaal verbruik van 
elektriciteit 

– Produceert vooral in de winterperiode

– Is stuurbaar (aan- en uitschakelbaar)



2. Wat is WKK?

❖ Algemene bedrijfsstrategie

– WKK vlakbij warmtevraag
• Warmte is moeilijk transporteerbaar

• Warmteverliezen maximaal beperken

– WKK produceert niet meer warmte dan wat (lokaal) nodig is 
• Dimensioneren op warmtevraag + basislast (zie verder)

• Alle warmte gebruiken voor nuttige toepassing

– Elektriciteit is eenvoudig transporteerbaar
• Verbruik van geproduceerde elektriciteit ter plaatse

• Tekort aan elektriciteit wordt vanuit het net aangekocht

• Overschot aan elektriciteit wordt aan het net verkocht



2. Wat is WKK?

❖ Toepassingen

– Industrie
• Nuttige warmte = Stoom voor proces

Zandvliet Power (BASF)

400 MWe

Exxon Mobil 
130 MWe

Inesco
130 MWe



2. Wat is WKK?

❖ Toepassingen

– bv glastuinbouw
• Ca. 650 kWe per ha

• Nuttige warmte = water voor

verwarming

• CO2-bemesting



2. Wat is WKK?

❖ Toepassingen

– Gebouwen
▪ Nuttige warmte = Verwarming en SWW



2. Wat is WKK?

❖ Toepassingen

– Zwembaden, sauna, sportcomplexen

– Ziekenhuizen

– Woonzorgcentra

– Appartementen

– Kantoren

– Eengezinswoningen

▪ Nuttige warmte = verwarming en SWW



2. Wat is WKK?

1 kW 10 kW 100 kW

1 MW

10 MW

Micro-WKK Kleinschalige WKK Grote WKK

50 kW

Woningen

Appartementen

Kantoren

Sportcomplexen

Industrie
Warmtenet

Glastuinbouw

Ziekenhuizen

Zwembaden
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❖ WKK is noodzakelijk in een rationele energiepolitiek

Niveau 1

Primaire & Secundaire Energie

Niveau 3

Energie voor Eindgebruik

Niveau 4

Producten & Diensten

Niveau 2

Transformatie

3. Waarom WKK?

WKK



❖ WKK is noodzakelijk in een rationele energiepolitiek

–Trias Energetica
•Toepassen op elk niveau (niet ‘of – of’, maar ‘en – en’)

3. Waarom WKK?

STAP 1: Beperk energievraag
• Isolatie
• Energiezuinige toestellen
• Energiezuinige verlichting

STAP 2: Gebruik 
duurzame energiebronnen
• Zon
• Wind 
• Biomassa

STAP 3: Gebruik energiebronnen efficiënt
• Efficiënte transformatieprocessen

→WKK



❖WKK is noodzakelijk in een rationele energiepolitiek

–Exergie
• Maat voor kwaliteit van energie

• Gelijk aan omzetbaarheid

– Elektriciteit:  = 1

– Warmte:  
𝑇ℎ−𝑇𝑙

𝑇ℎ
(in K)

» 30 ºC:  
303−273

303
= 0,10

» 300 ºC:  
573−273

573
= 0,52

» 1000 ºC:  
1273−273

1273
= 0,79

3. Waarom WKK?



3. Waarom WKK?
WKK wordt deel van systeem…



❖ Efficiëntie bij energie-omzetting

- CO2 neutrale brandstoffen (biomassa, biogas, bio-liquids, groene H2, fossiel + CCS… ) zijn/worden schaars en dus ook duur

- WKK is een technologie die een maximale energie-efficiëntie bereikt door de gelijktijdige productie van elektriciteit en nuttige
warmte, wat de brandstof ook mag zijn

❖ Energieopslag speelt een belangrijke rol

- Elektrische opslag is afhankelijk van snelheid van laden/ontladen (MW) en opslagcapaciteit (MWh)

- WKK in systeemaanpak : zowel opslag “stroom”opwaarts (fuels) en “stroom”afwaarts (buffering)

❖ Symbiose WKK en Warmtepomp ondersteunt efficiënt gebruik van netinfrastructuur

- Beide bevinden zich in de nabijheid van de finale energiegebruiker (elektriciteit en warmte)

- Warmtepomp ondersteunt onmiddellijk gebruik van zonne- en windenergie (lokale overvloed)

- WKK ondersteunt op momenten van lokale HE-schaarste (“Dunkelflaute”, koudegolf) 

3. Waarom WKK?
Cogeneratie : Visie 2050



❖ Energiebevoorrading lente-zomer:

- Elektriciteit:

• Zonnepanelen en windturbines

• Overschotten in Batterijen en Power-to-X (Waterstof, Methaan, Methanol,…)

- Thermisch :

• Zonneboiler, Electrode-boiler, Warmtepomp, Recuperatie van airco warmte

• Restwarmte

- Oogsten van (bio)brandstoffen

❖WKK?
• Levering proceswarmte op hoge temperatuur (stoom) met hoog energetisch rendement

• Netondersteunende diensten

• Opgesteld vermogen = back-up voor elektriciteitssysteem (dagen, weken) met warmtebuffering 
indien mogelijk

3. Waarom WKK?
Visie 2050 : oogsten en verbruiken



❖ Energiebevoorrading herfst-winter:
• Elektrisch:

• Windturbines

• Warmte-krachtkoppeling:

• Gebruik van gebufferde brandstoffen : Biofuels, H2, CCU-fuels (methanol, ethanol, DME)

• Installaties met CO2-afvang en warmtenetten

• Batterijen: dag/nacht schommelingen

• Thermisch:
• Warmte-krachtkoppeling + warmtebuffering

• Warmtepompen, Electrode-boilers

• Restwarmte

3. Waarom WKK?
Visie 2050 : oogsten en verbruiken
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4. Situatie WKK in Vlaanderen

❖ Groei in glastuinbouw, Industrie en gebouwen
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5. Technologieën

1 kW 10 kW 100 kW

1 MW

10 MW

Micro-WKK Kleinschalige WKK Grote WKK

50 kW

Woningen

Appartementen

Kantoren

Sportcomplexen

Industrie
Warmtenet

Glastuinbouw

Ziekenhuizen

Zwembaden

STEG

Gasturbine

Stirlingmotor

μGT

Inwendige verbrandingsmotor

FC



❖ Klassieke technologieën: grote vermogens

– Stoomturbine

– Gasturbine

– STEG, gecombineerde cyclus (Joule Rankine)

– Inwendige verbrandingsmotor (zuigermotor)

❖ Nieuwe technologieën: kleine vermogens

–Brandstofcellen

– Microturbines

– ORC

❖ Keuze van een technologie

5. Technologieën
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❖ Stoomturbine

5. Technologieën



❖ Stoomturbine

– In ketels wordt stoom opgewekt door verbranding van brandstof; deze stoom 
drijft turbine aan en levert warmte en elektriciteit (via generator) of 
mechanische energie

– Twee uitvoeringsvormen:
• Tegendrukstoomturbine

• Condensatieturbine met stoomaftap 

5. Technologieën

Ketel Turbine
Brandstof Stoom

HD

Stoom

LD

Warmte-
gebruiker



❖ Stoomturbine

– Condenserende aftapstoomturbine
• Een deel van de stoom wordt op een geschikt punt in de turbine (juist druk/temperatuur) afgetapt 
en nuttig gebruikt

• De rest van de stoom wordt verder gecondenseerd, en wordt dus enkel gebruikt voor verdere 
elektriciteitsproductie

– Tegendrukstoomturbine
• Alle stoom wordt op een bepaalde druk onttrokken, er treedt geen verdere condensatie of 
elektriciteitsproductie op

5. Technologieën

Ketel Turbine
Brandstof Stoom

HD

Stoom

LD

Warmte-
gebruiker



❖ Stoomturbine

– Nadruk op warmte-output (zeker bij tegendruk): 
• Elektrisch rendement: 10 - 25%

• Thermisch rendement: 75 - 60%

– Uitwendige verbranding (in ketel): 
• +  vrijwel alle brandstoffen mogelijk

• - verliezen bij warmteoverdrachtsprocessen

– Vermogens: 
• Tegendruk: 1 kWe tot 30 MWe

• Aftap: zoals klassieke stoomcentrale (100’en MWe)

– Historisch veelvuldig toegepast in industrie
• Groot aantal draaiuren (continu), vraag naar LD stoom 

5. Technologieën



❖ Klassieke technologieën: grote vermogens
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❖ Gasturbine

– Bestaat uit compressor, verbrandingskamer en turbine

– Warmte: komt vrij na verbranding (rookgassen van 1200C)
•Deze rookgassen drijven turbine aan

•Worden daarna gebruikt voor het opwekken van stoom voor procesdoeleinden.

5. Technologieën

Turbine

Brandstof
Ketel

Stoom
Rookgas

Warmte-
gebruiker

Lucht Com-
pressor

Verbrandingskamer



❖ Gasturbine

– Werkingsprincipe

– Warmtelevering : één flow aan hete gassen (500-550°C)

5. Technologieën



❖ Gasturbine

5. Technologieën



❖ Gasturbine: 2 hoofdtypes op basis van constructie

–Heavy duty: cfr. stoomturbine
•Eén as

•Zwaar en stevig gebouwd

•Doel : hoge betrouwbaarheid

•Langdurige onderbreking bij herstelling

–Aeroderivatives: afgeleid van vliegtuigmotoren 
•Soms meerassig

•Verschillende snelheden

•Hoger rendement 

•Licht maar fragieler

•Herstelling door standaarduitwisseling ‘binnen de 24h’

5. Technologieën



❖ Gasturbine

–Totale brandstofbenutting tussen 75% en 90%
•Elektrisch rendement: 33 – 42%

•Thermisch rendement: 45 – 60%

–Hoogwaardige stoomproductie

–Bijstook in recuperatieketel mogelijk

–Complexe installatie

–Belastingsgevoelig rendement (minder gunstig bij deellast)

–Vooral voor grotere toepassingen (> 5 - 40 MWe) 

–Toepassing: vooral procesindustrie
•Bij groot aantal draaiuren

•Bij behoefte aan HD stoom of hete gassen

5. Technologieën



❖ Klassieke technologieën: grote vermogens

– Stoomturbine

– Gasturbine

– STEG, gecombineerde cyclus (Joule Rankine)

– Inwendige verbrandingsmotor (zuigermotor)

❖ Nieuwe technologieën: kleine vermogens

– Stirlingmotor

– Brandstofcellen

– Microturbines

– ORC

❖ Keuze van een technologie
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❖ STEG, gecombineerde cyclus

– Voorbeeld:
• Centrale Gent Ham

• Gasturbine LM 6000 (General Electric)

• Stoomturbine GEC Alsthom

• Max. 41 +12 MWe; max. 28 MWth stadsverwarming

5. Technologieën
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Brandstof

Ketel
Rookgas
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Stoom
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gebruiker
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5. Technologieën

❖ Inwendige verbrandingsmotor

– Energieomzetting van klassieke verbrandingsmotor:
• 1. Mechanisch vermogen geleverd aan de as (naar generator)

• 2. Warmtewisseling tussen de motorolie en turbo’s en het koelwater en de warmwaterkring

• 3. Warmterecuperatie uit de rookgassen via warmwaterkring en/of stoomproductie

• 4. Stralingsverliezen van de motor

Warmte-
gebruiker

Warm water

Brandstof
Motor

Rookgas

WW WW



❖ Inwendige verbrandingsmotor

5. Technologieën

WATER-
KOELING

(24%)

BRANDSTOF

~   400 V
E= 35% 

1% STRALING

MOTOR

TURBO-
KOELING

(3%)

LUCHTINLAAT

32°C

30°C

35°C

OLIEKOELING
(4%)

70°C ROOKGAS-
KOELER
(18%)

450 - 500°C

ROOKGASSEN

77°C

120°C

ROOKGAS-
CONDENSOR
(8%)

50°C

SCHOORSTEEN
(7%)

40°C

82°C

Stoom



❖ Inwendige verbrandingsmotor
– Bij WKK met motor komt warmte van:

• Uitlaatgassenkoeler : warmte = hete gassen op 400-500 °C

• Motorblok koeler : warmte = heet water op 80-85 °C 

• Bij motoren met turbo : soms ook tussenkoeler (water op 45°C) 

– Elektrisch rendement: 30 - 50%

– Thermisch rendement: 60 - 40%

– Ongeveer de helft op 400°C

– Andere helft op 80°C (retourtemperatuur !)

– Vermogensbereik: enkele kW tot enkele MW

– Toepassingen:
• Variërende behoefte of intermitterend bedrijf

• Gebouwenverwarming

• Glastuinbouw

• Industrie, bij vraag naar heet water of LD stoom (met lage retourtemp)

5. Technologieën



❖ Inwendige verbrandingsmotor

– Grote beschikbaarheid

– Geschikt voor veel toepassingen

– 30% van warmtevraag wel op max ≈80°C

– Relatief lage investeringskost

– Hoge betrouwbaarheid

– Relatief lange levensduur

– Geprogrammeerd onderhoud 

– Mogelijke geluidshinder (omkasting noodzakelijk)

– Heeft nog emissies (afhankelijk van brandstof)

5. Technologieën



❖ Inwendige verbrandingsmotor

5. Technologieën



Verbrandingsmotor Residentieel

5. Technologieën



❖ Klassieke technologieën: grote vermogens

– Stoomturbine

– Gasturbine

– STEG, gecombineerde cyclus (Joule Rankine)

– Inwendige verbrandingsmotor (zuigermotor)

❖ Nieuwe technologieën: kleine vermogens

– Stirlingmotor

– Brandstofcellen

– Microturbines

– ORC

❖ Keuze van een technologie

5. Technologieën



❖ Stirlingmotor

– Voordelen
• Quasi alle brandstoffen mogelijk

• Beperkt geluid, emissies

• Weinig onderhoud noodzakelijk

• Variabele warmte-krachtverhouding

• Vaak geen back-up boiler nodig (geïntegreerd)

– Nadelen
• Iets hogere investeringskost

• Lage elektrische efficiëntie

• Beperkte beschikbaarheid

1 kWe: Ökofen Pellematic smart-e

3 kWe: Ökofen Pellematic e-max

5. Technologieën

Uitwendige
verbranding



❖ Klassieke technologieën: grote vermogens

– Stoomturbine

– Gasturbine

– STEG, gecombineerde cyclus (Joule Rankine)

– Inwendige verbrandingsmotor (zuigermotor)

❖ Nieuwe technologieën: kleine vermogens

– Stirlingmotor

– Brandstofcellen

– Microturbines

– ORC

❖ Keuze van een technologie
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❖ Brandstofcellen

5. Technologieën



❖ Brandstofcellen

– Zijn elektrochemische apparaten, die chemische energie rechtstreeks 
omzetten in elektriciteit

• Dus geen thermodynamische cyclus, en ook geen begrenzing rendement door Carnot-rendement

– De celreactie: oxidatie van de brandstof (H2) met een oxidans (O2) 
• Deze reactie is exotherm: er komt warmte vrij

• H2 is niet zomaar voorhanden, het wordt gehaald uit methaan (CH4) via een reformreactie:

CH4 + 2 H2O --> 4H2 + CO2

• Geïntegreerd mogelijk

– Typisch vermogen 0,8 kWe

• Hoog elektrisch rendement > 55%

• Reforming proces verbruikt brandstof maar is ook warmtebron

5. Technologieën



❖ Brandstofcellen
• Vandaag beschikbaar : PEMFC en SOFC

5. Technologieën



Brandstofcel WKK + ketel

1. Gascondensatieketel om piek-belastingen op te vangen

2. Warmtewisselaar

3. Warmwaterboiler

4. Regeling voor weersafhankelijke werking

5. Buffervat voor verwarmingswater

6. Verwarmingsspiraal

7. Gelijkstroom/wisselstroom omvormer (‘inverter’)

8. Brandstofcelstack: de ‘brandstofcel’

9. Elektriciteitsmeter WKK

10. Reformer: omzetting methaan

naar waterstof

5. Technologieën



❖ Brandstofcellen

– Voordelen
• Onderhoudsvrij, want geen bewegende onderdelen

• Hoog elektrisch rendement (tot 55 à 60%)

• Hoge totale brandstofbenuttiging: 80 à 90%

• Geluidloos

• Waterstof als brandstof: geen CO2 in elektriciteitsopwekking (als H2 beschikbaar)

– Nadelen
• Vaak nood aan aardgas-reformer om eerst H2 te produceren (en dus alsnog CO2 uitstoot)

• Hogere investeringskost

• Beperkte levensduur stack (momenteel: ca 3 à 7j) en vraagt vervangingsinterventie

• Beperkte marktpenetratie

5. Technologieën



❖ Klassieke technologieën: grote vermogens

– Stoomturbine

– Gasturbine

– STEG, gecombineerde cyclus (Joule Rankine)

– Inwendige verbrandingsmotor (zuigermotor)

❖ Nieuwe technologieën: kleine vermogens

– Stirlingmotor

– Brandstofcellen

– Microturbines

– ORC

❖ Keuze van een technologie
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❖Microturbines
– Elektrisch rendement: 25 % - 30%

– Thermisch rendement: 45 % - 60%

– Vermogen: 30 - 200 kW

– Brandstof: aardgas, biogas, …

– Toepassingen: gebouwenverwarming (kantoor, bedrijfsgebouw), serreverwarming

– Continue verbranding: lage NOx-emissies

– Hoge investeringskost

5. Technologieën



❖ Klassieke technologieën: grote vermogens
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❖ Nieuwe technologieën: kleine vermogens
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❖ Keuze van een technologie
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❖ Keuze van een technologie

1. Criterium vermogen
• Thermisch vermogen

• Hieruit elektrisch vermogen 

– Turbines vanaf 1 MW

– Motoren tot 10 MW

– Nieuwe technologieën tot 100 kW

2. Criterium brandstof
• Aardgas en vloeibare brandstof: alles

• Vaste brandstof: uitwendige verbranding, dus ketel en stoomturbine, ORC of stirlingmotor

• Biogas: verbrandingsmotor of microturbine

5. Technologieën



❖ Keuze van een technologie

3.Criterium nuttige warmte
•Warm water < 90°C : motor

•Stoom: turbine (of motor als naast stoom, ook warmwater < 80°C gebruikt kan worden)

4.Criterium bedrijfsuren
•Boven 4000u: turbine of motor

•Onder 4000u: motor

5.Warmte/elektriciteitsverhouding
•In stijgende lijn: gasturbine, gasmotor, STEG, stoomturbine

•Neemt af met toenemend vermogen

6.Criterium werkingsregime
•Intermitterend: motor; Continu: turbine

Opm.: Eenheidsprijs daalt voor hoger vermogen

5. Technologieën



Overzicht

1. COGEN Vlaanderen vzw

2. Wat is WKK?

3. Waarom WKK?

4. Situatie WKK in Vlaanderen

5. Technologieën 

6. Haalbaarheid van WKK

7. Ondersteuning

8. Voorbeeld haalbaarheidsstudie



❖WKK: haalbare kaart?

– Technische haalbaarheid
• Grootte warmte- en elektriciteitsvraag

• Profiel warmte- en elektriciteitsvraag

– Economische haalbaarheid
• Succes waarmee WKK brandstof kan omzetten in kostbaarder elektriciteit (elektrisch rendement)

• Bedrijfsduur (hoe langer hoe beter maar geen lineair verband)

• Mogelijkheid tot flexibele uitbating (belang van sectorkoppeling)

• Mate van eigenverbruik van WKK-elektriciteit

• Energieprijzen!

--> Leiden samen tot dimensioneringssysteem

6. Haalbaarheid van WKK



❖ Verschillende stappen van prehaalbaarheidsstudie

– Technische dimensionering WKK
1) Analyse van energievraag, aard van de warmtevraag

2) Selectie van technisch haalbaar systeem binnen site

3) Analyse van economische haalbaarheid

– Hierna volgt haalbaarheidsstudie
4) Gedetailleerd design

5) Sensitiviteitsanalyse

6. Haalbaarheid van WKK



❖ Analyse van energievraag en aard van warmtevraag

– Energiebesparende maatregelen?

– Grootte, temperatuur en profiel warmtevraag

– Grootte en profiel elektriciteitsvraag

– Beschikbaarheid van plaats voor WKK

– Mogelijkheid tot aansluiting
• Op (intern of extern) elektriciteitsnet (kortsluitvermogen !)

• Op gasnet (indien van toepassing)

– Oplossingen voor redundantie (onderhoud, defecten)

6. Haalbaarheid van WKK



❖ Selectie van technisch haalbare WKK 

– Via de jaarbelastingsduurcurves (JBDC)
• De 8760 uurwaarden van de energievraag worden gerangschikt volgens grootte (dus niet 
chronologisch)

• Op te stellen voor warmte (en elektriciteit)

• Rechthoek onder de curve geeft indicatie van vermogen Grootsteen aantal draaiuren maar niet het 
optimum

– Technisch optimum = WKK met max energieproductie

– Economisch optimum 
• = WKK die energieproductie maximaliseert op “juiste moment” (winter, periodes van 

elektriciteit-schaarste)

• = WKK die kan deelnemen aan flexibiliteitsmarkten

• Wellicht iets hoger opgesteld vermogen dan technisch optimum.

– Technische randvoorwaarden (back-up, leidingen,…) 

6. Haalbaarheid van WKK



❖ Voorbeeld

6. Haalbaarheid van WKK
Bedrijf met 4 grote warmtegebruikers

1. Warm houden installatie

2. Stoomketel 1

3. Stoomketel 2

4. Drooginstallatie (250°C)

Thermische behoefte



❖ Thermische jaarbelastingsduurcurve

6. Haalbaarheid van WKK

Ander systeem 
of backup

WKK 1 ?

WKK 2 ?



❖ Analyse economische haalbaarheid

– Belangrijkste kosten

• Investeringskost

• Werkings- en onderhoudskosten

– o.a. brandstofkosten, CO2 kosten (ETS, non-ETS)

– Belangrijkste baten
• Geproduceerde energie

– Vermeden kost warmte

– Vermeden kost elektriciteit

• Subsidies

– Investeringssteun

– Warmte-krachtcertificaten

– Verhoogde investeringsaftrek (industrie)

– Maatstaven voor economische prestatie
• Terugverdientijd (TVT)

• Netto contante waarde (NCW, NPV) → Free Cash Flow model

• Interne rendementsgraad (IRR) → Hurdle rate : WACC+x%

6. Haalbaarheid van WKK
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