
 



 2 

 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luit Slooten & Piet Van Meerbeek 
10 januari 2011 
 
Bral vzw 
Zaterdagplein 13 (1ste verdieping) – 1000 Brussel 
T 02 217 56 33 • F 02 217 06 11 
bral@bralvzw.be • www.bralvzw.be 



 4 

  
Historiek: biomethanisatie in Brussel 
 
Het regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2009 voorziet de bouw van 
een biomethanisatie-installatie. Of om het met een iets minder technische term te zeggen: 
een vergistingsinstallatie. Deze nieuwe infrastructuur zou organisch afval verwerken dat 
momenteel deels gecomposteerd wordt in de industriële composteringsinstallatie in Vorst, en 
deels verbrand wordt in de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek. De vergister zet 
het afval gedeeltelijk om in methaangas. Wat er daarna van overblijft, wordt omgezet in 
compost.  
 
Het methaangas wordt verbrand in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK), die zowel 
warmte als elektriciteit produceert. De elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd. Voor de 
warmte hoopt men op een externe afnemer.   
 
In de loop van 2010 heeft de Brusselse regering een aanbesteding geplaatst voor de bouw 
van de installatie1. Het lastenboek gaat uit van een verwerkingscapaciteit van 40.000 ton 
afval per jaar en verplicht de inschrijvers opties uit te werken, onder meer voor uitbreiding 
van de capaciteit tot 60.000 ton/jaar, en voor apparatuur benodigd voor de levering van 
warmte aan externe afnemers2.  De exploitatietermijn zou tenminste twintig jaar bedragen3.  
 
Mogelijk zou ook een deel van het keukenafval van Brusselse gezinnen naar deze nieuwe 
vergistingsinstallatie gaan. Dat keukenafval wordt nu nog niet selectief ingezameld en gaat 
dus gewoon met het restafval mee naar de verbrandingsoven. 
 
Dit rapport bekijkt de voor- en nadelen van zo’n nieuwe vergistingsinstallatie en de invloed 
van de keuze van een aantal parameters op het uiteindelijke resultaat er van.  
 
Het blijkt dat vergisten zowel uit ecologisch als economisch standpunt te verkiezen is boven 
de huidige verwerkingsprocedures van verbranden en composteren. Daarbij gaat de 
voorkeur uit naar een vergistingsinstallatie die zo groot mogelijk is (60000 ton bruto) en die 
niet meer tuinafval verwerkt dan tot op heden gecomposteerd wordt.   
 
 

                                                 
1 PB E. Kir, 16 juli 2010 
2 Biogas Brussel (2010): Lastenboek (hierna geciteerd als Lastenboek), Deel 3, Art. 4.3.  
3 Lastenboek, Deel 1, Art. 8. 
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1. Organisch afval en selectieve inzameling in Brussel 
 
Brussel produceert jaarlijks 350.000 ton huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval. In 
2007 haalden we zo’n 22% daarvan selectief op4. De overige 78% gaat dus naar de 
verbrandingsoven en/of naar stortplaatsen in Wallonië. Recente cijfers tonen aan dat het 
aandeel selectief opgehaald afval stijgt, mee dankzij de recent ingevoerde sorteerverplichting 
en de massale communicatiecampagne die daarmee gepaard is gegaan. Begin 2010 zouden 
we komen aan een selectieve ophaling van 27 %5. Recenter zou dit opgelopen zijn tot zo’n 
35%6. 
 
Hoe dan ook, onze resultaten blijven nog een heel eind verwijderd van de verplichting die 
Europa ons oplegt inzake selectieve inzameling. Tegen 2020 moeten we een aandeel 
recyclage (en dus gescheiden inzameling) van 50% halen7. Dat wil zeggen dat we onze 
inspanningen nog moeten opdrijven. 
 
Volgens studies van Leefmilieu Brussel bevat onze witte zak (de zak voor restafval van de 
Brusselse gezinnen) nog een aandeel van 43% organisch afval8. In die zin lijkt het logisch 
dat we op de eerste plaats kijken naar organisch afval als piste om onze selectieve 
inzameling op te drijven. 
 
 
 
2. Milieu-impact van verschillende verwerkingstechnieken voor 
organisch afval 
 
De alternatieven voor verwerking van GFT-afval in Brussel zijn:  

- verbranden, gekoppeld aan elektriciteitsopwekking in Neder-over-Heembeek; 
- thuiscomposteren 
- industrieel composteren (in Vorst) 
- vergisten, gekoppeld aan elektriciteitsopwekking in een te bouwen installatie.  

 
Momenteel wordt tuinafval gecomposteerd (grotendeels op industriële wijze, in Vorst) terwijl 
organisch keukenafval en groenafval van markten, grootkeukens, warenhuizen e.d. wordt 
verbrand.  
 
2.1. Kwalitatieve verschillen tussen verbranden, composteren en vergisten  
Bij verbranding van GFT-afval (samen met ander restafval) wordt het aanwezige koolstof 
geoxideerd tot CO2. Dit “biogene” CO2 draagt echter niet bij tot het broeikaseffect aangezien 
de planten het (relatief) kort voordien uit de atmosfeer hebben gehaald om het tot organisch 
materiaal te verwerken. De verbrandingswarmte wordt gebruikt voor het opwekken van 
elektriciteit. Hiermee vervangt men de productie van elektriciteit uitgaande van fossiele 
brandstoffen (in België vooral aardgas) en vermijdt men de uitstoot van broeikasgas. 
Om die elektriciteit op te wekken, maakt men gebruik van een gesloten circuit waarin water 
wordt rondgepompt van de oven naar de turbine en weer terug. Het water heeft een 
temperatuur van pakweg 140°C als het de oven ingaat (en van 380°C als het er uit komt). 
Het afval in de oven moet dus een temperatuur van minstens 140 °C en liefst meer hebben 

                                                 
4 Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN), Administratief Jaarverslag 2007,  p. 9.  
5 Uit gegevens van PB van E. Kir, 10 feb 2010, aangevuld met schattingen gebaseerd op jaarcijfers van 2007.   
6 Persbericht E. Kir, 29.11.2010.  
7 BIM (2010a), p. 23. 
8 BIM (2008), p. 28. Data van 2005.  
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om warmte te kunnen overdragen aan dat circuit. Nu bevat GFT zelf veel water (meer dan 
70%). Het grootste deel van de verbrandingsenergie van het GFT gaat dan ook op aan het 
verwarmen en vooral het verdampen van dat water. Die energie is verloren voor de 
elektriciteitsproductie.  Het gevolg is dat de verbranding van GFT bijna geen elektrische 
energie  oplevert, veel minder dan vergisten (cfr 3.4. voor het energetisch rendement van 
vergisten). Bij drogere vormen van afval speelt dat probleem minder.  
Een ander probleem is dat de mineralen die overblijven na verbranding van GFT-afval niet te 
hergebruiken zijn als meststof. Ze zijn immers niet te scheiden van het slakkenmateriaal dat 
overblijft na verbranding van restafval. Die slakken (de assen) worden ook nog eens gestort 
en vervuilen dus nog altijd de bodem. 
 
Composteren van plantaardig afval kan beschouwd worden als een biologisch 
oxidatieproces. De CO2 die hierbij wordt gevormd, is biogeen en draagt dus niet bij tot het 
broeikaseffect, zoals hierboven aangegeven.  
In de rijpe compost zit nog wat koolstof die naar verwachting minstens honderden jaren 
gebonden zal blijven. Die koolstof is afkomstig van koolzuur die tijdens het leven van de 
plant is vastgelegd. Door koolstof in een stabiele vorm vast te leggen, zorgt de plant dus voor 
een vermindering van het gehalte aan broeikasgas in de atmosfeer.  
Compost is verder rijk aan mineralen en wordt verkocht aan afnemers die hem gebruiken ter 
vervanging van anorganische meststoffen (landbouwers) of van hoogveen (bloemisten, 
groenbeheerders, boomkwekers). Besparing op anorganische meststoffen betekent tevens 
besparing op energie die nodig is om die meststoffen te vervaardigen – dus besparing op 
fossiele brandstoffen en op uitstoot van broeikasgas.  
 
Hoogveen wordt (bij ons) geïmporteerd uit Noordduitsland of uit de Baltische staten. Het 
bestaat uit onverteerd plantenmateriaal dat sinds duizenden jaren ligt opgeslagen in 
veenmoerassen. De koolstof die erin zit, wordt dan ook beschouwd als fossiel. Zodra het 
veen echter opgegraven, gedroogd en aan de lucht blootgesteld wordt, begint het te 
verweren, en binnen honderd jaar is bijna alle koolstof geoxideerd tot CO2. Dat betekent een 
belangrijke uitstoot van broeikasgas. Daarom levert vervanging van hoogveen door compost 
een belangrijke vermindering in uitstoot van fossiel CO2 op. Die besparing is vijf tot tien keer 
groter dan bij vervanging van anorganische meststoffen door compost.    
 
Composteren heeft wel als nadeel dat de energie die bij de oxidatieprocessen vrijkomt niet 
wordt gerecupereerd, maar verloren gaat als warmte. Bovendien is er heel wat energie nodig 
om de composthoop regelmatig te keren, teneinde hem te verluchten en warmte af te 
voeren.  
 
Vergisten combineert de voordelen van verbranding (energie-opwekking) met die van 
composteren. Het proces speelt zich af bij 30 à 55 °C, zodat er weinig energie verloren gaat 
met het opwarmen van het afval tot die temperatuur. Bij vergisten wordt ruim 90% van de 
energie die in het plantaardig organisch materiaal ligt opgeslagen, gerecupereerd in de vorm 
van methaangas. Na verbranding van het methaan in een generator of WKK-installatie kan 
ongeveer 35% van de in het gas opgeslagen energie worden omgezet in elektriciteit, 
waarvan echter een deel gebruikt wordt voor de werking van de installatie. Het overschot 
wordt in het net geïnjecteerd. De CO2 die bij verbranding van methaan ontstaat, is biogeen 
en draagt dus niet bij tot het broeikaseffect. De elektriciteitsopwekking vervangt de productie 
van elektriciteit uitgaande van fossiele brandstoffen en vermijdt daardoor de uitstoot van 
broeikasgas. 
De warmte opgewekt door een WKK-installatie zou in principe ook ten nutte gemaakt kunnen 
worden, maar of dat in BHG zal gebeuren is op z’n minst onzeker bij gebrek aan warmte-
afnemers. 
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Het digestaat dat overblijft na het vergisten van GFT-afval, vormt na drogen en “rijpen” een 
soort compost die qua samenstelling vergelijkbaar is met het product verkregen door 
“klassieke” (aerobe) compostering, met alle voordelen van dien.  
 
2.2. Kwantitatieve studies: vermeden uitstoot van broeikasgassen. 
Op 10 februari 2009 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Pact van de 
Burgemeesters ondertekend. Het pact is een initiatief van de Directoraat Transport en 
Energie van de Europese Commissie. Daarmee verbindt het Gewest zich ertoe om de CO2-
uitstoot op zijn grondgebied tegen 2020 met ten minste 20% terug te dringen in vergelijking 
met de uitstoot van het jaar 1990. De bouw van de vergistingsinstallatie past in dit kader9.  
 
Een studie uitgevoerd door RDC in opdracht van Leefmilieu Brussel wijst inderdaad uit dat er 
bij vergisten veel minder uitstoot van broeikasgassen optreedt dan bij verbranden of 
composteren. Tabellen 1 en 2 laten dit zien. Uit de eindcijfers blijkt dat vergisten beter is dan 
verbranden, en verbranden beter dan composteren. Door keukenafval te vergisten in plaats 
van te verbranden, bespaart men een uitstoot van broeikasgassen die 96 + 28 = 126 kg CO2-
eq/ton afval beloopt (Tabel 1). En door tuinafval te vergisten in plaats van te composteren, 
bespaart men 143 kg CO2-eq/ton afval (Tabel 2).  
 

  Verbranden Biogas 
Ophalen +17 +31 

Verwerking +25 +3 
Vermeden productie AMS   -28 

Vermeden productie elektriciteit -14 -102 
Totaal +28 -96 

 

Tabel 1. Keukenafval: Emissie van broeikasgassen (fossiel CO2, CH4 en N2O) in kg CO2-
eq/ton afval als gevolg van verschillende verwerkingsprocessen. Negatieve getallen komen 
overeen met uitsparing van emissie. Bron: RDC (2008), Tabellen 56-57. AMS = 
anorganische meststoffen.  
 
 

  Verbranden Biogas Composteren 
Ophalen +17 +31 +31 

Verwerking +25 +1 +88 
Vermeden productie AMS   -28 -33 

Vermeden productie elektriciteit -14 -61   
Totaal +28 -57 +86 

 

Tabel 2. Tuinafval: Emissie van broeikasgassen in kg CO2-eq/ton afval als gevolg van 
verschillende verwerkingsprocessen. Bron: RDC (2008), Tabellen 62-65. AMS = 
anorganische meststoffen.  
 
Buitenlandse studies komen tot soortgelijke conclusies wat betreft de betere ecologische 
prestaties van vergisten, in vergelijking met composteren en/of verbranden, ook wanneer 
een bredere waaier aan milieu-aspecten in rekening wordt gebracht10.  
 
 
 

                                                 
9 BIM (2010b), p. 3 en 40.  
10 G. Finnveden et al. (2005); Van Ewijk (2008); A. El Hanandeh et al.  (2009) 
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3. Vergisting: productie van gas en energie.  
 
3.1. Gasopbrengst 
Na aankomst bij het vergistingscentrum wordt door verschillende mechanische 
voorbehandelingen het bruikbare van het onbruikbare afval gescheiden. Hout (takken, 
stronken) is bijvoorbeeld niet te vergisten en wordt dus gescheiden van de rest. Het 
bruikbare afval wordt in een luchtdichte container geplaatst en vervolgens min of meer aan 
zichzelf overgelaten. De nog aanwezige zuurstof raakt snel uitgeput en er ontwikkelt zich een 
veelheid aan bacteriële levensvormen en processen die tot resultaat hebben dat het 
organische materiaal deels wordt omgezet in methaangas.  
 
    Gasopbrengst 
  Bruikbare fractie (m³/ton BA) 
Groenafval (markten, groothandel) 80-90% 150 

Keukenafval* 95% 150 
Vuil papier* 95% 300 

Tuinafval 70% 90 
 

Tabel 3. Gasopbrengst van verschillende fracties van organisch afval. 11. BA = bruikbaar 
afval. De met een asterix gemerkte fracties zitten nu nog in het restafval (witte zak).    
 
Een belangrijke parameter is de gasopbrengst, dwz. de hoeveelheid methaangas die 
gevormd wordt uit één ton afval dat in de vergister wordt gebracht. Tabel 3 geeft de 
gasopbrengst van de verschillende in aanmerking komende afvalfracties.   
 
Voorbeeld: een bruto aanvoer van één ton tuinafval levert 0.7*90 = 63 m³ gas. De relatief 
lage gasopbrengst van tuinafval is het gevolg van het feit dat het voor een belangrijk deel uit 
gras bestaat. Gras is moeilijk te vergisten.  
 
3.2. De capaciteit van de vergister 
Het lastenboek dat het Gewest uitgeschreven heeft in 2010, gaat uit van een bruto aanvoer 
van 40.000 ton/jaar. Dat komt neer op 770 ton/week, maar men houdt rekening met 
productiepieken van 125% daarvan, dus 950 ton/week12. Het gewest overweegt wel een 
uitbreiding tot 60000 ton/jaar en inschrijvers zijn verplicht om een optie uit te werken voor dit 
tonnage.   
 
3.3. Omvang en aard van de te verwerken afvalstromen 
Over de aard en omvang van de te verwerken afvalstromen blijft het lastenboek tamelijk 
vaag, behalve wat tuinafval betreft. Daarvan werd in 2007 24.000 ton opgehaald, en men 
verwacht deze hoeveelheid te kunnen opvoeren tot 30.000 ton13. Verder denkt men dit 
volume aan te vullen tot 40.000 ton met afval van markten en grootkeukens. Voor grotere 
volumes denkt men aan horeca, keukenafval en andere typen afval, bv. olieën en vetten. 
Maar al deze alternatieven moeten nog in studie genomen worden.   
 
3.4. Verschillende scenario’s voor de productie van gas en energie 
We hebben berekeningen uitgevoerd over vijf verschillende scenario’s die van elkaar 
verschillen in de omvang en relatieve bijdrage van de verschillende afvalstromen. Zie Tabel 
4. De namen “RDC” en “BHGx” verwijzen naar karakteristieken die ontleend zijn aan resp. 
het RDC-rapport (2007) en aan het lastenboek, en die later besproken zullen worden.  
 
                                                 
11 RDC (2007), Tabel 16 
12 Lastenboek, Deel 5, Art. 3.2. Mogelijk is die productiepiek ingevoerd om de ongelijkmatige verdeling van de 
aanvoer van tuinafval doorheen het jaar op te vangen, hoewel dat niet met zoveel woorden wordt gezegd.   
13 Lastenboek, Deel 3, Art. 2.2 
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 RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 
Totale aanvoer (ton/jaar) 52063 40000 40000 51111 59360 

Bruikbare aanvoer (ton/jaar): - Totaal 40000 30000 32000 40000 49253 
- Tuinafval 24000 21000 14000 21000 14000 

- Overig 16000 9000 18000 19000 35253 
Verhouding bruikbare/totale aanvoer 0,768 0,750 0,800 0,783 0,830 

Gemiddelde gasopbrengst, m³/ton BA 114.0 108.0 123.8 118.5 135.8 
 

Tabel 4. Aanvoerstromen en gasproductie in verschillende scenario’s. BA = bruikbaar afval.  
 
De twee bovenste regels laten zien dat er twee scenario’s zijn met een netto aanvoer van 
40.000 ton (RDC en BHG3), twee met een bruto aanvoer van 40.000 ton (BHG1 en BHG2) 
en één met een bruto aanvoer van ruim 59.000 ton (BHG4). Het afval bestaat uit tuinafval en 
“overig afval” zoals aangegeven in regels 3 en 4. Voor het “overig afval” hebben we meestal 
ongespecificeerd groenafval genomen met een bruikbare fractie van 90% en een 
gasopbrengst van 150 m³/ton (vgl. Tabel 3). Alleen in scenario BHG4 is een mix ingevoerd 
met o.a. keukenafval en vuil papier (resp. 15000 en 1500 ton bruto). De gemiddelde 
gasopbrengst (in m³/ton, onderste regel) stijgt naarmate het aandeel tuinafval daalt, en het 
vuil papier in BHG4 zorgt voor een extra stijging.  
 
 RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 

Elektrische energie, kWhe/ton BA 210.7 199.6 228.7 219.0 250.9 

Thermische energie, kWhth/ton BA 270.9 256.6 294.0 281.6 322.6 

Verkochte elektrische energie, kWhe/ton BA 110.7 99.6 128.7 119.0 150.9 
Beschikbare therm. energie, kWhth/ton BA 250.9 236.6 274.0 261.6 302.6 
Overall rendement elektriciteitsproductie 17.7 16.8 18.9 18.3 20.2 

 

Tabel 5. Energieproductie in verschillende scenario’s. BA = bruikbaar afval. 
 
Tabel 5 toont gegevens over de energieproductie in verschillende scenario’s, uitgaande van 
de gasproductie gegeven in Tabel 4. Het gas heeft een verbrandingswaarde van 5.5 kWhp 
per m³. Maar gemiddeld zal ongeveer 4% van het gas worden afgefakkeld vanwege 
onderhoud van, of defecten aan de WKK-installatie. De rest wordt verbrand in de WKK-
installatie met een elektrisch en thermisch rendement dat op resp. 35 en 45% wordt gesteld. 
Dit levert de elektrische en thermische energie gegeven in regels 1 en 2.  
 
De eigen behoefte van de vergister aan elektrische en thermische energie wordt gesteld op 
resp. 100 kWhe/ton BA en 20 kWhth/ton BA. Regels 3 en 4 geven dan de overschotten aan 
elektrische en thermische energie. De elektrische energie wordt inderdaad verkocht. 
Dit rendement schommelt dus tussen 16,8 en 20,2%. Dat lijkt misschien laag maar men mag 
niet vergeten dat het tegenover een rendement staat dat vrijwel nul is in het geval van 
verbranding van GFT en helemaal nul in geval van compostering. 
 
Vergelijken we nu de in het net geïnjecteerde energie met de energie-inhoud van het 
geproduceerde gas, dan krijgen we uiteindelijk een rendement van 16.8 tot 20.2 %, 
afhankelijk van het gasrendement (onderste regel). Zou men er nu in slagen om ongeveer 
een derde van de beschikbare warmte te verkopen dan zou dat overall rendement oplopen 
tot 30 à 34 %.  
 
3.5. Vermeden energieconsumptie.  
De eerste regel in Tabel 6 geeft de totale hoeveelheid elektrische energie die in de 
verschillende scenario’s in het net wordt geïnjecteerd. De tweede regel geeft de warmte-
energie die eventueel verkocht wordt, aannemende dat men erin slaagt om 30% van de 
beschikbare warmte te verkopen.  
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Door via vergisting elektriciteit en eventueel warmte te produceren, bespaart men de 
consumptie van verbrandingsenergie (of primaire energie) die nodig is om elektriciteit, resp. 
warmte te produceren in referentie-installaties (resp. een gas- en stoomturbine met een 
rendement van 55%; en aardgasketel met een rendement van 90%). De bespaarde energie 
wordt gegeven in regels 3 en 4. Deze cijfers vormen de basis voor de berekening van het 
aantal groenstroomcertificaten (zie onder). Wat de besparing op energie betreft scoort BHG1 
duidelijk het laagst (blauw in tabel 6), en BHG4 het hoogst (geel in de tabel). De volgorde is 
BHG1 < BHG2 < BHG3 < BHG4.  
 
  RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 

Verkochte elektrische energie (MWhe) 4427 2988 4118 4760 7432 

Eventueel verkochte warmte-energie (MWhth) 3010 2129 2631 3139 4471 
Bespaarde energie (elektriciteit), MWhp  8049 5432 7487 8654 13.512 

Eventueel bespaarde energie (warmte), MWhp 3345 2366 2923 3487 4968 
 

Tabel 6. Productie van, en besparing op energie in de verschillende scenario’s. 
 
 
 
 
4. Rendabiliteit van vergistingsinstallatie. 
 
De uitgaven van de vergistingsinstallatie bestaan uit werkingskosten en aflossingen op 
investeringen. Inkomsten worden verkregen uit de verkoop van stroom, van compost en 
eventueel van warmte, en uit de verkoop van groene-stroomcertificaten (GSC), die door 
Brugel worden uitgereikt om de productie van groene stroom en warmte te stimuleren. De 
rendabiliteit van de installatie hangt af van de omvang en aard van de te verwerken 
afvalstromen, en de verdeling ervan doorheen het jaar maar vooral van het aantal GSC. 
Hieronder gaan we na hoe dat komt.  
 
4.1. Verdeling van het afval doorheen het jaar 
De meeste in aanmerking komende afvalfracties (keukenafval en en vuil papier, afval van 
markten, restaurants van ondernemingen, horeca en grootwarenhuizen)  blijven het hele jaar 
door min of meer constant. Maar tuinafval wordt in hoofdzaak in de zomer aangevoerd14. 
Deze aanvoer beloopt 2400 ton in de maand juni en gemiddeld 2200 ton in de 
zomermaanden, maar valt dan terug naar 800 ton in het koude seizoen.   
 
4.2. Groene-stroomcertificaten 
GSC worden slechts uitgereikt gedurende de eerste tien werkingsjaren. Ze zijn dan de 
voornaamste bron van inkomsten van de vergistingsinstallatie. In principe wordt een GSC 
uitgereikt voor elke MWh aan bespaarde verbrandingsenergie (zie Tabel 6). Maar zoals het 
Gewest voorzien heeft, wordt het aantal uit te reiken GSC vermenigvuldigd met 5 of 2, 
afhankelijk van het elektrisch vermogen van de installatie (respectievelijk kleiner of groter 
dan 1 MW)15. Dit vermogen wordt bepaald door de maximale snelheid van gasproductie, die 
op zijn beurt afhankelijk is van de gasopbrengst en de maximale aanvoersnelheid (dwz de 
aanvoer tijdens de zomermaanden).  
 

                                                 
14 Lastenboek, Annex 06 
15 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 19.07.2007, Art. 16, § 3 en § 4.  Belgisch Staatsblad 
06.09.2007. De wettekten vermelden niet of het vermogen van de elektriciteitsverbruikende dan wel de 
elektriciteitsproducerende installaties wordt bedoeld; we veronderstellen het laatste.  
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4.3. Berekeningen 
Net zoals het lastenboek gaan we uit van een exploitatietermijn van twintig jaar. De 
jaaropbrengst (verkregen door de werkingkosten en de jaarlijkse aflossingstermijnen van de 
inkomsten af te trekken) wordt berekend voor het eerste en het tweede tiental jaren na 
ingebruikname van de installatie. De jaaropbrengst wordt uitgedrukt in miljoen €/jaar of in 
€/ton bruto. Dit laat ons toe om een vergelijking te maken met de huidige verwerkingskosten 
van composteren en verbranden.  
 
Voor elk van de vijf eerder genoemde scenario’s wordt een berekening gemaakt van  

- de vereiste maximale afvalverwerkingscapaciteit (V, in ton/maand) 
- het vermogen van de elektriciteitsverbruikende installaties (evenredig met V) 
- de maximale snelheid van gasproductie (Nm³/maand) 
- het vereiste vermogen van de WKK-installatie, dat rechtstreeks volgt uit de maximale 

gasproductiesnelheid.  
- De GSC-vermenigvuldigingsfactor, die uit het vermogen van de WKK-installatie volgt 

(waarde: 5 of 2, zie boven).  
 
Op basis van deze gegevens wordt een schatting gemaakt van de investeringskosten 
waarbij aangenomen wordt dat  

- de kostprijs van de elektriciteitsverbruikende installaties evenredig is met het vereiste 
elektrische vermogen 

- de kostprijs van de WKK-installatie evenredig is met zijn elektrisch vermogen.     
- de kostprijs van civiele werken evenredig is met V2/3 
- het aantal werknemers evenredig is met V.  

 
Het RDC-scenario dient hierbij als referentie omdat hiervoor een kostenraming voorhanden 
was16. Net zoals in de RDC-studie17 wordt aangenomen dat de investeringen op civiele 
werken binnen 20 jaar worden afgelost, en investeringen op elektromechanische installaties 
binnen 10 jaar. Na tien jaar vallen dus enerzijds een deel van de aflossingen op 
investeringen weg, maar anderzijds vallen dan ook inkomsten uit GSC weg.  
 
Inkomsten worden voor elk scenario berekend uit de jaargemiddelde gasopbrengst (Nm³/ton) 
en de compostopbrengst (0.4 ton compost/ton Bruikbaar Afval18). Zoals gezegd worden 
gedurende het eerste tiental werkingsjaren door Brugel GSC uitgereikt. Het aantal GSC 
wordt berekend uit de verkochte hoeveelheid elektrische en warmte-energie, en wordt 
vermenigvuldigd met een GSC-factor 2 of 5 (zie boven).  
 
Werkingskosten worden berekend zoals in het RDC-rapport. De belangrijkste posten in deze 
categorie zijn: onderhoud aan elektromechanische installaties (geraamd op jaarlijks 5% van 
de investeringskosten), salarissen (aantal werknemers: zie boven), terreinhuur, kosten voor 
storten van onbruikbaar afval en verbruik van water en chemicaliën.  
 
 
4.4. Verschillen in uitgangspunten tussen de verschillende scenario’s 
De karakteristieken van het RDC-scenario zijn de volgende:  

- De totale netto aanvoer is gelijkmatig over het jaar verdeeld. Dit is in feite de 
aanname van OWS (zie boven). Door deze aanname is dit een fictief scenario.  

- RDC volgt in zijn rapport de OWS-raming die de electrogene groep 30% meer 
vermogen geeft dan men verwacht op grond van de gemiddelde 
gasproductiesnelheid, mogelijk om de aanname van “gelijkmatige aanvoer” te 

                                                 
16 Meer bepaald een raming dd. feb. 2007 van OWS NV, een bedrijf gespecialiseerd in droge anaerobe 
vergisting. Opgenomen als annex in de studie van RDC (2007).  
17 RDC (2007).  
18 RDC (2007) 
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relativeren. Die aanname is hier gevolgd om een betere schatting te kunnen maken 
van de investeringskosten voor de WKK in de overige scenario’s (zie onder).  

- Er wordt aangenomen dat er in twee ploegen van 8 uur per dag wordt gewerkt19. 
 
De BHG-scenario’s verschillen van het RDC-scenario als volgt: 

- We nemen aan dat de aanvoer van tuinafval gedurende de acht “zomermaanden” 
gemiddeld 2.7 maal zo hoog is als die gedurende de vier “wintermaanden”, en in juni 
zelfs 3 maal zo hoog20. De aanvoer van groenafval  wordt wel constant verondersteld 
doorheen het jaar.  

- Het vereiste elektrische vermogen van de WKK-installatie wordt vermenigvuldigd met 
een factor 1.10 om jaarlijkse fluctuaties in aanvoer of gasopbrengst enigermate te 
kunnen opvangen.  

- Er wordt gewerkt met één ploeg per dag (uitgangspunt van het lastenboek). De 
halvering van de werktijd in vergelijking met het RDC-scenario brengt een 
verdubbeling van het elektrisch vermogen van een deel van de apparatuur met zich 
mee, met name van de voorverwerkings-en compostverwerkingsapparatuur21. De 
investeringskosten gaan daardoor aanzienlijk omhoog.  

 
4.5. Randvoorwaarden 
Er wordt aangenomen dat 0 of 30 % van de vrij beschikbare warmte verkocht wordt. De 
rente te betalen over de investeringskredieten wordt op 4%, 6% of 8 % gesteld. De 
energieprijsindex wordt gelijk gesteld aan 1 of 1.4; een hoge waarde betekent meer 
inkomsten.   
 
4.6. Resultaten  
Tabel 7 toont een aantal gegevens die van belang zijn voor de berekening van de globale 
vergistingskosten. De capaciteit van de vergister, dwz. de maximale hoeveelheid afval die er 
op enig moment in kan worden opgeslagen, wordt bepaald door de maximale 
aanvoersnelheid en de hydraulische retentietijd, die op 25 dagen wordt gesteld. De 
gemiddelde bezettingsgraad van de vergister wordt dan bepaald door de verhouding tussen 
de gemiddelde en de maximale aanvoersnelheid (regel 3). Het vermogen van de WKK-
installatie (regel 5) wordt bepaald door de maximale snelheid van de gasproductie (regel 4), 
met inachtneming van een zekere overcapaciteit zoals uitgelegd in §4.4. Het aantal 
personeelsleden is evenredig met de verwerkingscapaciteit zoals gegeven in de tweede 
regel.  
 
  RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 

Verwerkingssnelheid (ton BA/mnd): Gemiddeld 3333 2500 2667 3333 4104 
Verwerkingssnelheid (ton BA/mnd): juni 3333 3220 3146 4053 4584 
Verh. gemidd./max. verwerkingssnelheid  1.00 0.78 0.85 0.82 0.90 

Gasproductie (Mln m³/maand): juni 0.380 0.335 0.373 0.460 0.607 
Vermogen WKK (MW) 1.30 0.97 1.08 1.33 1.76 

Aantal personeelsleden 9 8 8 10 12 
 

Tabel 7. Verwerkingscapaciteit van de vergister  
 
Het vermogen van de WKK-eenheid bepaalt de GSC-vermenigvuldigingsfactor (Tabel 8, 
eerste regel). Met die factor en de gegevens uit Tabel 6 betreffende de uitgespaarde energie 
krijgen we dan het aantal GSC (regels 2 en 3). Zoals gezegd wordt aangenomen dat ofwel 
0% ofwel 30% van de vrij beschikbare warmte wordt verkocht. Door de GSC-factor 5 levert 

                                                 
19 RDC (2007), “Scenario 2”, in navolging van de raming van OWS.  
20 Lastenboek, Annex 06 
21 De overige elektriciteitsverbruikende apparatuur wordt tijdens of vlak na de vergistingsfase ingezet en wordt 
verondersteld continu in bedrijf te zijn. 
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scenario BHG1 het hoogste aantal GSC op, hoewel de energieproductie het laagst is (gele 
velden). Dat is van groot belang voor de inkomsten en de jaarbalans. De investeringskosten 
werden berekend zoals uitgelegd in §4.3.   
 
  RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 

Vermenigvuldigingsfactor GSC 2 5 2 2 2 
Aantal GSC uit verkoop elektriciteit 16096 27155 14974 17306 27024 
Aantal GSC uit evt. verkoop warmte 6690 11830 5846 6976 9934 

Investeringskosten (Mln €) 17.2 18.8 18.7 23.0 26.1 
 

Tabel 8. Enkele gegevens betreffende inkomsten en uitgaven 
 
Tabel 9 toont voor één specifieke set randvoorwaarden (8% rente op investeringsleningen; 
energieprijsindex = 1; warmte niet verkocht) de jaarbalans van inkomsten en uitgaven zoals 
geraamd voor het eerste en tweede tiental werkingsjaren. De werkingskosten werden 
berekend zoals uitgelegd in §4.3. In het tweede tiental jaren valt de GSC-verkoop weg;  de 
inkomsten vloeien dan uitsluitend voort uit de verkoop van energie en compost en bedragen 
nog slechts 8 tot 18% van de inkomsten gedurende het eerste tiental jaren. Anderzijds vallen 
gedurende het tweede tiental jaren ook de aflossingen van de investeringen op 
elektromechanische uitrusting weg.  
 
    Bedragen in mln € 
Termijn   RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 
1-10 jr Werkingskosten 1.61 1.60 1.61 1.90 2.14 
  Rente en aflossing 2.38 2.61 2.61 3.21 3.66 
  Inkomsten 1.71 2.62 1.59 1.84 2.85 
  Totaal -2.27 -1.59 -2.63 -3.27 -2.95 
          
11-20 jr Werkingskosten 1.61 1.60 1.61 1.90 2.14 
  Rente en aflossing 0.41 0.40 0.39 0.46 0.50 
  Inkomsten 0.26 0.18 0.24 0.28 0.42 
  Totaal -1.75 -1.82 -1.77 -2.08 -2.23 
 

Tabel 9. Jaarbalans aan 8% rente, energieprijsindex 1 en warmte niet verkocht 
 
De operationele kosten (werking en aflossingen samen) zijn voor BHG1 en BHG2 ongeveer 
gelijk. Die voor BHG3 zijn hoger, en die voor BHG4 zijn nog hoger. Dit geldt voor zowel het 
eerste als het tweede tiental jaren.  
 
Het RDC-scenario wijkt af van de overige scenario’s in die zin dat volgens RDC de arbeiders 
in twee ploegen per dag werken. In de BHG-scenario’s werken de arbeiders in één ploeg per 
dag, waardoor er meer in voorverwerkingsapparatuur e.d. geïnvesteerd moet worden. 
Weliswaar is in het RDC-scenario de WKK-installatie meer overgedimensioneerd dan in de 
overige scenario’s, maar het resultaat is toch dat de uitgaven aan aflossingen in de BHG-
scenario’s hoger zijn dan in het RDC-scenario.  
 
Beperken we ons tot de BHG-scenario’s, dan krijgen we voor de inkomsten in het tweede 
tiental jaren de stijgende reeks BHG1 < BHG2 < BHG3 < BHG4. Maar die inkomsten zijn dan 
erg laag in vergelijking met de operationele kosten. In het eerste tiental jaren liggen de 
inkomsten een stuk hoger dan in het tweede tiental jaren, dank zij de GSC. Maar bovendien 
zijn die inkomsten dan in BHG1 extra hoog omdat dit het enige scenario is dat een GSC-
factor 5 (in plaats van 2) geniet. Het gevolg van dit alles is dat scenario BHG1 in het eerste 
tiental jaren het laagste, en in het tweede tiental jaren het op één na laagste 
exploitatieverlies te zien geeft. BHG4 heeft het hoogste exploitatieverlies, zowel in het eerste 
als in het tweede tiental jaren.  
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Tabel 10 geeft dezelfde resultaten maar nu uitgedrukt in €/ton bruikbaar afval. Voor de 
operationele kosten zien we nu een dalende reeks: BHG1 > BHG2 > BHG3 > BHG4, en dit 
zowel in het eerste als in het tweede tiental jaren. De inkomsten zijn in het eerste tiental 
jaren het hoogst in BHG1, dank zij de GSC-factor 5. In het tweede tiental jaren, als de GSC 
zijn weggevallen, zijn de inkomsten echter het laagst in BHG1. Het gevolg van dit alles is dat 
het jaarlijkse exploitatieverlies in BHG1, uitgedrukt in €/ton bruikbaar afval, gedurende het 
eerste tiental jaren het laagst (geel in de tabel), en gedurende het tweede tiental jaren het 
hoogst van alle BHG-scenario’s is (blauw in de tabel). Het exploitatieverlies in BHG4 is 
gedurende het eerste tiental jaren niet veel groter dan in BHG1, en is gedurende het tweede 
tiental jaren duidelijk lager dan in BHG1 (geel). Gemiddeld over twintig jaar scoort BHG4 het 
best (geel), gevolgd door BHG1 (onderste regel). Dit in tegenstelling tot wat we in Tabel 9 
zagen.  
 
    Bedragen in Euro/ton BA 
Termijn   RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 
1-10 jr Werking 40,13 53,35 50,39 47,39 43,53 
  Aflossing 59,42 87,00 81,44 80,24 74,23 
  Inkomsten 42,75 87,44 49,55 45,89 57,93 
  Totaal -56,80 -52,90 -82,28 -81,74 -59,84 
          
11-20 jr Werking 40,13 53,35 50,39 47,39 43,53 
  Aflossing 10,19 13,27 12,25 11,60 10,23 
  Inkomsten 6,53 5,98 7,43 6,95 8,54 
 Totaal -43,78 -60,64 -55,20 -52,04 -45,21 
 1-20 jr Totaal -50,29 -56,77 -68,74 -66,89 -52,52 
 
Tabel 10. Jaarbalans aan 8% rente, energieprijsindex 1 en warmte niet verkocht. Bedragen 
in €/ton brtuikbaar afval.  
 
Om deze resultaten te begrijpen, moeten we bedenken dat de inkomsten (die uit de verkoop 
van GSC inbegrepen) gemiddeld over 20 jaar, voor tenminste 96% voortvloeien uit de 
verbranding van gas. Die inkomsten, in €/jaar, zijn dan ook nagenoeg evenredig met de 
gasproductie in m³/jaar. De inkomsten in €/ton nemen dan ook lineair toe met de 
gasopbrengst (in m³/ton) (zie Tabel 1), als we tenminste de verschillen in GSC-factoren 
buiten beschouwing laten. 
De uitgaven uitgedrukt in €/jaar kunnen we opsplitsen in subcategorieën die 

(1) evenredig zijn met de jaaromzet 
(2) min of meer evenredig zijn met de maximale verwerkingscapaciteit in ton/maand 
(3) constant zijn, onafhankelijk van beide.   

 
Uitgedrukt in €/ton, zijn de uitgaven van de eerste categorie constant, onafhankelijk van de 
jaaromzet. Stellen we de verwerkingscapaciteit gelijk aan de maximale aanvoersnelheid, dan 
zijn de uitgaven van de tweede categorie min of meer evenredig met de verhouding tussen 
de maximale en de jaargemiddelde aanvoersnelheid. De uitgaven van de derde categorie 
nemen af met toenemende jaaromzet.  
 
Om nu, bij gelijkblijvende GSC-factor, een zo hoog mogelijk jaarresultaat uitgedrukt in €/ton 
te krijgen, moet men dus streven naar (a) een zo hoog mogelijke gasopbrengst (in m³/ton), 
(b) een zo hoog mogelijke verhouding tussen de jaargemiddelde en de maximale 
verwerkingssnelheid, dwz. een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van de reactor doorheen 
het jaar, en (c) een zo hoog mogelijke jaaromzet.  
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BHG4 scoort in al deze criteria beter dan de overige BHG-scenario’s (Tabel 11). De enige 
reden dat BHG1 gedurende het eerste tiental jaren een beter jaarresultaat in €/ton laat zien 
dan BHG4, is de steunmaatregel: dit scenario profiteert van een GSC-factor 5, terwijl alle 
andere scenario’s een GSC-factor 2 genieten.  
 
  RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 
Bruto aanvoer (ton/jaar) 52063 40000 40000 51111 59360 
Verh. gemidd./max. aanvoersnelheid BA 1.00 0.78 0.85 0.82 0.90 
Gasopbrengst, m³/ton bruto 87.6 81.0 99.0 92.7 112.6 
 

Tabel 11. Criteria voor economische performantie. BA = bruikbaar afval.  
 
 
In Tabel 12 beperken we ons tot de globale jaarresultaten, en wel gedurende de eerste tien 
jaar, het tweede tiental jaren, en het gemiddelde over 20 jaar (de voorziene exploitatieduur). 
Rw is de fractie van de beschikbare warmte die verkocht wordt. Anders dan in Tabel 10, 
geven we de resultaten nu in €/ton bruto. Daartoe vermenigvuldigen we de totalen (in Tabel 
10 gegeven voor Rw = 0) met de verhouding bruikbare aanvoer/totale aanvoer gegeven in 
Tabel 4.  
 
    Jaarwinst in €/ton bruto 

Rw Termijn RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 
0 1-10 jr -43.64 -39.68 -65.82 -63.97 -49.65 

  11-20 jr -33.63 -45.48 -44.16 -40.73 -37.51 
  1-20 jr -38.64 -42.58 -54.99 -52.35 -43.58 
          

0.3 1-10 jr -30.71 -11.81 -51.13 -50.24 -32.82 
  11-20 jr -32.28 -44.23 -42.62 -39.28 -35.74 
  1-20 jr -31.5 -28.02 -46.87 -44.76 -34.28 
 

Tabel 12. Jaarwinst in €/ton bruto met 8% rente en energieprijsindex = 1. 
De gele velden geven de beste resultaten aan, het fictieve referentie scenario RDC buiten 
beschouwing gelaten. 
 
De kosten per ton zijn dus lager dan in Tabel 10, maar bovendien treden er wat 
verschuivingen in de onderlinge verhoudingen op. De voornaamste conclusies blijven echter 
overeind. In het eerste tiental jaren scoort BHG1 nog steeds het best, vooral als een deel 
van de beschikbare warmte verkocht wordt. In het tweede tiental jaren scoort BHG1 weer het 
slechtst, en BHG4 het best. Gemiddeld over twintig jaar scoort BHG1 niet veel beter dan 
BHG4, met name als er geen warmte verkocht wordt. BHG2 en BHG3 halen duidelijk het 
slechtste resultaat, zowel in de eerste tien jaar als gemiddeld over twintig jaar. 
 
Tabel 13 geeft dezelfde resultaten als in Tabel 12, maar nu voor het geval dat de rente op 
investeringsleningen 6% of 4%, in plaats van 8% bedraagt. Elke verlaging van de rente met 
2% levert een besparing op van 4 tot 6 €/ton in de jaarlijkse exploitatiekosten. Voor de rest 
verandert er niets.  
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      Jaarwinst in €/ton bruto 

Rente Rw Termijn RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 
6.0% 0 1-10 jr -39.17 -33.36 -59.52 -57.92 -43.74 

   11-20 jr -32.51 -44.04 -42.75 -39.42 -36.29 
   1-20 jr -35.84 -38.70 -51.14 -48.67 -40.01 
           

6.0% 0.3 1-10 jr -26.25 -5.49 -44.83 -44.19 -26.90 
   11-20 jr -31.15 -42.79 -41.20 -37.98 -34.52 
   1-20 jr -28.70 -24.14 -43.02 -41.08 -30.71 
           
           

4.0% 0 1-10 jr -34.93 -27.36 -53.54 -52.17 -38.12 
   11-20 jr -31.46 -42.71 -41.44 -38.21 -35.16 
   1-20 jr -33.20 -35.04 -47.49 -45.19 -36.64 
           

4.0% 0.3 1-10 jr -22.01 0.51 -38.85 -38.44 -21.29 
   11-20 jr -30.10 -41.46 -39.90 -36.76 -33.39 
    1-20 jr -26.06 -20.48 -39.37 -37.60 -27.34 
 

Tabel 13. Jaarwinst per ton met rente 6% en 4% en energieprijsindex = 1 
 
Tenslotte hebben we de voorgaande berekeningen herhaald maar onder de aanname dat de 
energieprijsindex 1.4 in plaats van 1 bedroeg. Daardoor stijgen de inkomsten uit 
energieverkoop, met het gevolg dat de jaarlijkse exploitatiekosten dalen met 1.5 tot 2.5 €/ton 
(niet getoond).  
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5. Vergelijking met de huidige situatie 
 
Tabel 14 geeft de huidige verwerkingskost in €/ton voor composteren (van tuinafval) en 
verbranden (overige afvalfracties) in de gegeven scenario’s. Aangenomen wordt dat de 
kostprijs van composteren 36 €/ton, en die voor verbranden 80 €/ton bedraagt. Omdat het 
percentage tuinafval in BHG4 het laagst is, correspondeert dit scenario met de hoogste 
huidige verwerkingskosten.  
 
  RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 
Huidige verwerkingskost (€/ton) 51.02 47.00 58.00 54.17 65.18 

 

Tabel 14. Huidige verwerkingskost per ton van het te vergisten afval  
 
Tabel 15 geeft voor enkele specifieke combinaties van randvoorwaarden de verschillen in 
verwerkingskosten tussen vergisten en composteren/verbranden; of anders gezegd, de 
meeropbrengst van vergisten.  
 
    Verschil (€/ton bruto) 

Rw Termijn RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG 4 
0 1-10 jr 7.39 7.32 -7.82 -9.79 15.53 

  11-20 jr 17.39 1.52 13.84 13.45 27.66 
  1-20 jr 12.39 4.42 3.01 1.83 21.59 
          

0.3 1-10 jr 20.31 35.19 6.87 3.93 32.36 
  11-20 jr 18.75 2.77 15.38 14.89 29.43 
  1-20 jr 19.53 18.98 11.13 9.41 30.89 
 

Tabel 15. Meeropbrengst van vergisting in vergelijking met de huidige verwerking.  
Randvoorwaarden: 8% rente; energieprijsindex = 1. 
 
Wordt er geen warmte verkocht, dan zijn de kosten van vergisten volgens scenario’s BHG2 
en 3 de eerste tien jaar hoger dan die voor composteren en verbranden (gele velden). In alle 
andere gevallen is vergisten goedkoper dan composteren en verbranden.  
 
Wordt er wel warmte verkocht, dan levert scenario BHG1 gedurende de eerste tien jaar de 
hoogste meeropbrengst (blauw veld). Maar het verschil tussen BHG1 en BHG4 is niet groot, 
en gemiddeld over twintig jaar geeft BHG4 duidelijk de hoogste meeropbrengst, of er nu 
warmte verkocht wordt of niet (2de blauw veld). Dat wil zeggen dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest financieel het meest te winnen heeft bij BHG4. 
 
Tabel 16 geeft de jaarlijkse meeropbrengst van vergisten, gemiddeld over een periode van 
20 jaar, voor alle onderzochte combinaties van randvoorwaarden.  
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      Verschil (€/ton bruto) 

EPI Rente Rw RDC BHG1 BHG2 BHG3 BHG4 
1 8.0% 0 12.39 4.42 3.01 1.83 21.59 
1 8.0% 0.3 19.53 18.98 11.13 9.41 30.89 
1 6.0% 0 15.19 8.30 6.86 5.51 25.16 
1 6.0% 0.3 22.33 22.86 14.98 13.09 34.46 
1 4.0% 0 17.83 11.96 10.51 8.99 28.54 
1 4.0% 0.3 24.97 26.52 18.63 16.57 37.84 

           
           

1.4 8.0% 0 14.09 5.92 5.07 3.69 24.10 
1.4 8.0% 0.3 21.77 20.98 13.81 11.85 34.11 
1.4 6.0% 0 16.89 9.79 8.92 7.37 27.66 
1.4 6.0% 0.3 24.57 24.85 17.66 15.53 37.67 
1.4 4.0% 0 19.53 13.46 12.57 10.85 31.04 
1.4 4.0% 0.3 27.21 28.52 21.31 19.01 41.05 

 

Tabel 16. Jaarlijkse meeropbrengst van vergisting in vergelijking met de huidige verwerking 
voor alle onderzochte combinaties van randvoorwaarden over een periode van 20 jaar. EPI = 
energieprijsindex.  
 
De meeropbrengst is altijd positief, dwz. vergisten is goedkoper dan composteren en 
verbranden. BHG4 geeft duidelijk de hoogste meeropbrengst. Wordt 30% van de warmte 
verkocht dan is BHG1 een goede tweede (afgezien van het fictieve scenario RDC); maar zo 
niet dan is er weinig verschil tussen BHG1, BHG2 en BHG3, die alle drie ver achter blijven bij 
BHG4.  
 
 
 
 
6. Discussie 
 
6.1. De ecologische konsekwenties van de vergistingsplannen. 
We hebben nu twee criteria om de ecologische konsekwenties van de vergistingsplannen 
van het Brussels gewest te beoordelen:  

§ de besparing in emissie van broeikasgassen die we krijgen als we vergisten in plaats 
van te verbranden of te composteren;  

§ en de besparing in energie die we krijgen door elektriciteit (en eventueel warmte) te 
genereren door vergisting, in plaats van met conventionele middelen.  

 
Die twee criteria dekken elkaar niet helemaal, maar in beide gevallen kunnen we wel de 
verschillende scenario’s met elkaar vergelijken. 
 
Door tuinafval te vergisten in plaats van te composteren, bespaart men 143 kg CO2-eq/ton 
afval (Tabel 2)22. En door keukenafval te vergisten in plaats van te verbranden, bespaart men 
een uitstoot van 126 kg CO2-eq/ton afval (Tabel 1). Andere vormen van afval die kunnen 
worden vergist in plaats van verbrand, zijn afval van horeca en grootkeukens, markten en 
grootwarenhuizen. Het valt aan te nemen dat de vochtgehaltes in deze afvalstromen elkaar 
niet veel zullen ontlopen, zodat de besparing in CO2-uitstoot in al deze gevallen rond de 126 
kg CO2-eq/ton afval zal bedragen (vgl. §2.1). De besparing die voortvloeit uit vergisting van 
zowel tuin- als groenafval zal dan in de verschillende scenario’s 131 à 138 kg CO2-eq/ton 

                                                 
22 Gegevens van RDC (2008) 
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afval bedragen, met de laagste besparing in BHG1 en de hoogste in BHG4. Na verrekening 
met het tonnage aan bruikbaar afval (Tabel 4) krijgen we een besparing van resp. 3.9, 4.3, 
5.4 en 6.8 miljoen kg CO2-eq/jaar voor resp. BHG1, BHG2, BHG3 en BHG4. Dit laatste 
scenario scoort dus het best voor besparing op uitstoot van CO2-eq. 
 
Een vergelijkbaar resultaat krijgen we volgens het criterium van de besparing op energie 
(Tabel 6). Ook in dit geval vinden we dat BHG1 minder interessant is dan  BHG2, dat minder 
interessant is dan BHG3 dat de duimen moet leggen voor BHG4.  
 
6.2. De rendabiliteit van de verschillende scenario’s. 
De economische resultaten geven een heel ander beeld. Kijken we naar het netto resultaat 
in €/ton, gemiddeld over de hele exploitatieduur (20 jaar), dan krijgen we: BHG2 < BHG3 < 
BHG4 < BHG1 (Tabellen 12 en 13). BHG1 is een scenario waarin 40.000 ton bruto wordt 
verwerkt, waarvan 30.000 ton tuinafval en 10.000 ton divers groenafval. De verhouding 
tuinafval/groenafval is hoog, waardoor de gasopbrengst laag is, zodat een WKK-installatie < 
1MW volstaat en van de GSC-factor 5 geprofiteerd kan worden.  
 
We krijgen dus het enigszins perverse effect dat het scenario dat uit ecologisch standpunt 
het slechtst scoort (BHG1), met een GSC-factor 5 wordt bedacht en daardoor economisch 
de meeste wind in de zeilen heeft. Dit dilemma zit ingebakken in de eerder gemaakte 
politieke keuzes. 
 
In BHG4 wordt plus minus 60.000 ton verwerkt, waarvan 20.000 ton tuinafval en de rest 
keukenafval, vuil papier en diverse vormen van groenafval. De GSC-factor is 2, maar dankzij 
de hoge gasopbrengst, de grote volumes en de relatief gelijkmatige verdeling van het afval 
doorheen het jaar (Tabel 12) presteert dit scenario in economisch opzicht redelijk goed 
wanneer de jaarresultaten in €/ton worden vergeleken (Tabel 11). BHG4 geeft zelfs de beste 
meerwaarde wanneer men de jaaropbrengst van dit scenario vergelijkt met de huidige 
verwerkingsprocedures. Gemiddeld over de hele exploitatieduur (20 jaar) krijgen we voor de 
meerwaarden de reeks: BHG3 < BHG2 < BHG1 < BHG4 (Tabellen 15 en 16).  
 
Als er geen warmte verkocht wordt, dan is in BHG1, gemiddeld over twintig jaar, 85% van de 
inkomsten afkomstig van verkoop van GSC, tegen “slechts” 67-68% in de overige scenario’s. 
Ook uit dat oogpunt lijkt BHG4 een gezonder scenario dan BHG1 dat volledig afhangt van de 
steunmaatregel van de GSC’s. 
 
6.3. Valorisatie van de geproduceerde warmte.  
De valorisatie van de door de WKK-eenheid geproduceerde warmte is problematisch. Het 
grootste deel ervan is beschikbaar voor verkoop. De beschikbare hoeveelheid loopt op van 
BHG1 tot BHG4, met jaarlijks 7.1 GWhth voor BHG1 en 14.9 GWhth voor BHG4.  Door middel 
van een systeem van stadsverwarming zoals dat nu al in Gent en Roeselare fungeert, zou 
men met deze hoeveelheden kunnen voorzien in de warmtebehoefte van 320 (BHG1) tot 
670 huishoudens (BHG4).   
 
Een andere piste haakt in op het feit dat de verkoop van compost misschien ook 
problematisch is. Omdat er steeds meer vergistingsinstallaties komen, neemt de 
compostproductie toe. In Duitsland is de afzet van compost geproduceerd door 
vergistingsinstallaties al niet rendabel meer als die compost over een afstand van meer dan 
5 à 10 km vervoerd moet worden23. Men kan echter de warmte geproduceerd door de WKK-
eenheid gebruiken om het digestaat te ontwateren en tot pellets te persen die als brandstof 
kunnen dienen. De calorische waarde ervan is vergelijkbaar met die van hout24. In 

                                                 
23 Kratzeisen et al. (2010). 
24 Kratzeisen et al. (2010).  
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Manchester, UK, is momenteel een installatie in constructie die 110.000 ton afval per jaar 
moet verwerken en volgens dit principe gaat werken25.  
 
Het lijkt de moeite waard om deze pistes in studie te nemen.  
 
 
7. Beleidsconclusies 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een openbare aanbesteding gelanceerd voor de 
bouw van een vergistingsinstallatie, gekoppeld aan een WKK-installatie die zowel stroom als 
warmte produceert. 
 
We hebben, voor wat betreft de aard en de volumes van de in deze installatie te verwerken 
afvalstromen, verschillende scenario’s (BHG1, BHG2, BHG3 en BHG4) onderzocht op hun  
ecologische en economische performantie. 
 
De hoeveelheden vergist afval nemen toe in de volgorde BHG1 < BHG2 < BHG3 < BHG4. 
De scenario’s verschillen verder van elkaar in de verhouding tuinafval/overig afval. In 
scenario BHG1 wordt bruto 30.000 ton tuinafval en 10.000 groenafval aangevoerd; in 
scenario BHG4 20.000 ton tuinafval en ruim 39.000 ton ander afval, waaronder groenafval, 
keukenafval en vuil papier. 
 
De conclusies zijn de volgende: 

1) In ecologisch opzicht (jaarlijkse besparing op energie en op uitstoot van fossiel CO2) 
scoort BHG1 het slechtst en BHG4 het best; de volgorde is BHG1 < BHG2 < BHG3 < 
BHG4.  

2) Gemiddeld over de hele exploitatieperiode is vergisten altijd goedkoper dan de 
huidige combinatie van verbranden en composteren. Het Gewest kan dus financieel 
voordeel halen uit de bouw van een vergistingsinstallatie. 

3) Gemeten aan het jaarresultaat in €/ton afval is BHG1 de meest goedkope oplossing 
dankzij de Groene-Stroomcertificaten. BHG4 is een goede tweede. 

4) Vergelijking met de huidige kost van verwerking leert ons echter dat BHG4 de 
grootste financiële meerwaarde in €/ton afval oplevert. Dit ondanks het feit dat BHG1 
de GSC-factor 5 geniet en BHG4 niet. De reden is dat we via het BHG4 scenario een 
grotere hoeveelheid afval uit de verbrandingsoven houden. Verbranden is relatief 
duur.  

5) Het voornemen van het Gewest om in de eerste instantie voor het scenario te kiezen 
dat ecologisch gezien het minst interessant is, BHG126, is dan ook moeilijk te 
begrijpen en valt te betreuren.  

6) Suggesties voor de valoristatie van de door de WKK-eenheid geproduceerde warmte 
zijn: opzetten van een stadsverwarmingsnet; en drogen van het digestaat met het 
oog op het gebruik ervan als brandstof.  

 
 
 
 

                                                 
25 http://www.enpure.co.uk/uploads/238_890204.pdf 
26 Lastenboek, 5e deel, Art. 3.2 
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