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1 Juridische grondslag 
 
Artikel I1 §1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van 
groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling van 6 mei 2004 stelt dat: 
 

“ … 
Met het oog op de toewijzing van de “labels van garantie van oorsprong” moet met hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling begrepen worden de warmtekrachtkoppeling die voldoet aan de criteria 
bedoeld in bijlage III van dit besluit.  
 
De Minister kan, op voorstel van de Commissie, de criteria van deze bijlage verduidelijken of deze 
vervolledigen in functie van het verloop van de technische ontwikkeling. Hij kan ondermeer de 
standaardwaarden voor de verhouding elektriciteit/hitte van de eenheden van het type f), g), h), i), j), 
en k), bedoeld in deel 1 van de bijlage III verduidelijken evenals de referentiewaarden van het 
rendement van de productie gescheiden van hitte en elektriciteit, bedoeld in deel 3 van de bijlage III. 
…” 
 

Anderzijds stelt beschikking 2007/74/EG van 21 december 2006 van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen de geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie 
van elektriciteit en warmte vast in toepassing van richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en 
de Raad. Deze geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden werden door de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen vastgesteld met het doel de criteria vast te leggen die de 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling definiëren en die zijn opgenomen in bijlage III van Richtlijn 
2004/8/EG. De Commissie van de Europese Gemeenschappen vraagt dat deze waarden worden 
omgezet in de wetgeving van de lidstaten. 
 

2 Voorstel 
 
Overwegende dat Richtlijn 2004/8/EG tot doel heeft de warmtekrachtkoppeling te beogen wegens de 
bijdrage ervan aan de vermindering van de vraag naar energie, aan de bescherming van het leefmilieu, 
aan de duurzame ontwikkeling, aan de versterking van de concurrentie op de elektriciteitsmarkt en 
aan de regionale economische en sociale ontwikkeling.  
 
Overwegende dat het om redenen van transparantie aangewezen is om op Europees niveau een 
geharmoniseerde definitie aan te nemen van de hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. 
Overwegende dat de labels van garantie van oorsprong het als traceerbaarheidsmechanisme mogelijk 
maken de elektriciteitsproductie door hoogrenderende warmtekrachtkoppeling te stimuleren, en dat 
ze ook een statistische follow-up van deze productie mogelijk maken. 
 
Overwegende, in hoofdzaak, dat Richtlijn 2004/8/EG in artikel 5 §1 preciseert dat: 

“… 
Op basis van de in artikel 4, lid 1, bedoelde geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden zorgen 
de lidstaten ervoor dat, uiterlijk zes maanden na de vaststelling van deze waarden, de oorsprong van 
elektriciteit uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling kan worden gegarandeerd volgens objectieve, 
transparante en niet-discriminerende criteria die door elke lidstaat zijn vastgelegd. Zij zorgen ervoor 
dat, op verzoek van de producent, een dergelijke garantie van oorsprong van de elektriciteit wordt 
afgegeven die de producenten in staat stelt aan te tonen dat de elektriciteit die zij verkopen, 
geproduceerd is door middel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. 
…” 
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Overwegende dat bij afwezigheid van bekendmaking van de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brugel deze 
garanties van oorsprong niet zal kunnen toekennen aan hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dus in overtreding zal 
zijn met de omzetting van Richtlijn 2004/8/EG. We merken overigens op dat het besluit van 6 mei 
2004 vermeldt dat de labels van garantie van oorsprong met terugwerkende kracht kunnen worden 
toegekend vanaf 1 januari 2007 voor installaties die op die datum gecertificeerd zijn. 
 
De Commissie BRUGEL stelt de Minister voor om als referentierendement voor de gescheiden 
productie van elektriciteit en warmte zoals bedoeld in deel 3 van bijlage III van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit en van 
kwaliteitswarmtekrachtkoppeling van 6 mei 2004, de geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden 
te nemen die werden gepubliceerd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen in haar 
beschikking 2007/74/EG van 21 december 2006. 
 
Beschikking 2007/74/EG van 21 december 2006 van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, die de geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden 
productie van elektriciteit en warmte vaststelt in toepassing van richtlijn 2004/8/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, is opgenomen in de bijlage van dit voorstel. 
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