
COGEN Vlaanderen · Zwartzustersstraat 16/0102, 3000 Leuven · www.cogenvlaanderen.be 

 
 

 

 
Relevante wijzigingen in het 
verzameldecreet 

Definities 

Nieuwe warmte-krachtinstallatie 
Een nieuwe warmte-krachtinstallatie is een nieuw opgerichte installatie die volledig zelfstandig in één proces 
thermische warmte en elektrische of mechanische energie opwekt. De onderdelen van de installatie mogen nog 
niet eerder gebruikt zijn in een warmte-krachtinstallatie op dezelfde site, of op een andere site die eigendom is 
van hetzelfde bedrijf (inclusief moeder-, zuster- en dochterondernemingen).  

Ingrijpende Wijziging 
Ingrijpende wijziging : wijziging van een warmte-krachtinstallatie, waarvan de motor ouder is dan tien jaar 
en/of waarvan de turbine ouder is dan vijftien jaar, en  die ouder is dan tien jaar voor motoren en vijftien jaar 
voor turbines, waarbij minstens de motor of turbine vervangen wordt door een nog niet gebruikte motor of 
turbine. Indien een warmte-krachtinstallatie uit meerdere motoren of turbines bestaat, dan moeten alle 
motoren en turbines ouder zijn dan respectievelijk tien of vijftien jaar en moeten alle motoren en turbines 
vervangen worden door een nog niet gebruikte motor of turbine; 

Startdatum 
Startdatum : voor wat betreft projecten die niet over een omgevingsvergunning dienen te beschikken, de datum 
van indienstneming van de installatie; 
voor wat betreft projecten die over een omgevingsvergunning dienen te beschikken : de datum waarop een 
aanvraag voor de toekenning van certificaten voor het project is ingediend, of de datum waarop het project 
beschikt over de vereiste omgevingsvergunning, indien deze laatste datum een latere datum is. Deze 
startdatum blijft voor installaties op basis van zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de 
omvormer(s) kleiner of gelijk aan 10 MW geldig gedurende twaalf maanden, voor installaties op basis van 
zonne-energie met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) groter dan 10 MW gedurende vijftien 
maanden, voor warmte-krachtinstallaties met een elektrisch vermogen groter dan 25 MW gedurende 48 
maanden en voor andere installaties gedurende 36 maanden na de aanvraag. 
Voor biomassaprojecten of warmte-krachtprojecten uit de door de Vlaamse Regering conform artikel 7.1.4/1, § 
1, tweede lid, vastgelegde projectcategorieën waarvoor per project een specifieke bandingfactor wordt 
vastgelegd, kan deze termijn maximaal drie maal voor één jaar verlengd worden op basis van een grondig 
onderbouwde motivatie waarin de aanvrager aan het Vlaamse Energieagentschap aantoont dat de 
geldigheidsduur van de startdatum onvoldoende is om het project in gebruik te nemen. 
Een project kan maar een nieuwe startdatum krijgen voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan : 
a) de installatie is nog niet in gebruik genomen gedurende de geldigheidsduur van de startdatum en op 
voorwaarde dat de nieuwe aanvraag gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als het jaar van de indienstname; 
b) zij beschikt nog steeds over een omgevingsvergunning; 
c) er zijn voor installaties op basis van zonne-energie minstens twaalf maanden en voor andere installaties 
minstens 36 maanden verstreken sinds de vorige aanvraag voor de toekenning van certificaten werd ingediend; 
 


