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Warmte Kracht Koppeling (WKK) 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012 

SCIOS scope 4  Verbrandingsmotoren en -turbines 

SCIOS Scope 6   Emissiemetingen 

Activiteitenbesluit  Milieubeheer 

NEN 3028 nl  Eisen voor verbrandingsinstallaties 

NEN 3140  Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning 

NEN 1010  Elektrische installaties voor laagspanning 

MCPD  (Medium Combustion Plants Directive: Europese Richtlijn voor 
Middelgrote Stookinstallaties) 

 

Toelichting 
Warmte Kracht Koppeling betreft een installatie voor het opwekken van elektriciteit, waarbij 
de warmte nuttig wordt aangewend. De installatie bestaat uit een motor, een generator, een 
warmtewisselaar en een besturingssysteem. Feitelijk is de WKK een energiecentrale 
aangedreven door een gasgestookte motor. De brandstof is er in drie varianten: 

- aardgas 

- biogas 

- stortgas 

 

Voorschriften 
In het kader van de Wet milieubeheer worden met stook- of verwarmingsinstallaties 
toestellen bedoeld waarin aardgas, butaan, propaan of gasolie wordt verstookt, die dienen 
voor de verwarming van één of meer gebouwen. Het gaat hierbij om cv-ketels, 
luchtverwarmers of motoren in een warmtekracht installatie. Omdat een warmtekracht 
installatie (WKK) bedoeld is voor het opwekken van elektriciteit met gebruikmaking van een 
verbrandingsmotor, is dezelfde regeling van toepassing als bij stookinstallaties, niet zijnde 
grote stookinstallaties (>50 MW thermisch ingangsvermogen).  

 

In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden, net als bij een stookinstallatie, 
eisen gesteld aan een goede verbranding, veiligheid en energiezuinigheid: 

• Een goede afstelling voorkomt onnodige toename van de emissie van schadelijke 
stoffen in de buitenlucht. 

• Bewaken van het optimale rendement voorkomt onnodige verhoging van het 
energieverbruik. 

• Door controle en afstellen van de aanwezige beveiligingen wordt bereikt dat het 
toestel veilig blijft functioneren. 
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Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt regels ten aanzien van het in gebruik hebben van 
een warmtekracht installatie. Volgens Activiteitenbesluit milieubeheer art. 3.10m geldt een 
registratieverplichting. 

1) Jaarlijks wordt het brandstofverbruik en de geproduceerde elektriciteit van een 
warmtekrachtinstallatie geregistreerd. 

2) Indien de warmtekrachtinstallatie is aangesloten op een noodkoeler, wordt jaarlijks de 
hoeveelheid nuttig toegepaste warmte geregistreerd. 

3) Indien de warmtekrachtinstallatie niet is aangesloten op een noodkoeler, wordt het 
thermisch rendement eenmaal per vier jaar vastgesteld. 

4) De registraties, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden gedurende vijf 
kalenderjaren na dagtekening bewaard en zijn in de inrichting aanwezig of binnen een 
termijn die wordt gesteld door het bevoegd gezag voor deze beschikbaar. 

 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt regels ten aanzien van het in gebruik hebben 
van een warmtekracht installatie. 

• Artikel 3.10f 

Het rookgas van een gasmotor voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 
3.10f. 

• Artikel 3.10l  

Van een warmtekrachtinstallatie is het jaargemiddeld rendement ten minste 65%, 
berekend volgens de formule: de som van het energetisch rendement van de 
opwekking van kracht plus tweederde deel van het energetisch rendement van de 
productie van nuttig aan te wenden warmte. 

De warmtekrachtinstallatie wordt zodanig in bedrijf gehouden dat de hoeveelheid 
warmte die nuttig gebruikt wordt zo hoog mogelijk is en de hoeveelheid warmte die 
ongebruikt aan de omgeving wordt afgegeven zo klein mogelijk is. Onder ongebruikte 
warmte wordt mede verstaan de warmte die door de noodkoeler wordt afgegeven. 

• In afwijking van artikel 3.10l, eerste lid, haalt een warmtekrachtinstallatie die in 
gebruik is genomen vóór 1 januari 2008, een jaargemiddeld rendement van ten minste 
60% berekend volgens de formule, bedoeld in dat lid. 

• Artikel 3.10p inzake keuring en onderhoud van een stookinstallatie 

Een stookinstallatie voldoet, ten behoeve van het veilig functioneren, een optimale 
verbranding en energiezuinigheid van deze stookinstallatie, aan de bij ministeriële 
regeling inzake keuring en onderhoud gestelde eisen. 

• Artikel 3.10k geeft voorschriften dat het lozen van condensaat van de rookgassen in 
principe op een vuilwaterriool gebeurt. Lozen op of in de bodem of op het 
oppervlaktewater is alleen toegestaan als lozen op een vuilwaterriool niet mogelijk is 
(Activiteitenbesluit, artikel 3.10k, lid 2). 
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Naleving voorschriften 
Omdat een WKK in feite een stookinstallatie betreft, wordt verwezen naar het infoblad 
“Stookinstallatie”. Aan de WKK installatie dient, net als bij een stookinstallatie, verplicht 
onderhoud, keuringen en inspecties plaats te vinden met een bepaalde frequentie, 
afhankelijk van het vermogen. 

Voor zuigermotoren en gasturbines geldt, naast een eenmalige meting bij ingebruikname, ook 
een eis tot emissiemetingen. 

Sinds 19 december 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties (<50 MWth) aan de emissie-
eisen van het MCPD (Europese Richtlijn voor Middelgrote Stookinstallaties) én het 
Activiteitenbesluit voldoen. De eisen gelden dan niet alleen meer voor nieuwe 
stookinstallaties, maar voor alle ketels, motoren en gasturbines. Nu de NOx-emissiehandel is 
beëindigd, moeten ook deze stookinstallaties vanaf 1 januari 2017 aan de NOx-emissie-eisen 
in het Activiteitenbesluit voldoen. 

 

Documenten 
- Certificaat van ingebruikname; Basisverslag van Eerste en Bijzondere Inspectie (EBI-

rapport). 

- “Certificaat van Inspectie", verklaring van inspectie. 

- “Certificaat van Onderhoud", verklaring van onderhoud. 

- Het laatst opgestelde keuringsrapport. 

- Het laatst opgestelde onderhoudsrapport. 

- Logboek van de installatie. 

- Resultaat emissiemetingen. 

- Overzicht registraties. 

 

Opmerkingen 
De certificatieregeling (SCIOS) kent 11 scopes. Ieder gecertificeerd bedrijf mag slechts 
werkzaamheden verrichten binnen de scope(s) waarvoor men is gecertificeerd.  

Voor de WKK geldt: 

• Scope 4: Verbrandingsmotoren en -turbines. 

• Motor: een installatie waarin de explosiedruk bij ontsteking van het 
brandstof/luchtmengsel wordt omgezet in mechanische arbeid. 

• Turbine: een installatie waarin de warmte van de verbrandingsgassen door middel van 
een turbinewiel wordt omgezet in mechanische arbeid. 

• Scope 6: Emissiemetingen. 

• Het bepalen van de componenten NOx, SO2, CxHy en stof in de verbrandingsgassen. 
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