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Rioolwarmte is restwarmte 

│2 



Rioolwarmte opwerken met 
warmtepomp 



Steunkaders binnen bevoegdheid energie 

• Call voor benutting van restwarmte 
(“call groene warmte”) 
 

• Premie voor warmtepomp van de 
netbeheerders 
 



Call voor benutting van restwarmte 

 Investeringssteun 
 

 Wedstrijdformule tijdens 
openstaande calls 

% in aanmerking komende 
kosten bepaald door aanvrager 
opgelegde 
maximumpercentages – 20% 
grote onderneming 
rangschikking laagste % naar 
hoogste % 

 Enkel totaalproject - inclusief 
warmtenet of warmtepomp 
 

 Maximum 1 miljoen euro 
 

 │5 



Premie van de netbeheerders 

 
 Voor elektrische warmtepompen 

en gaswarmtepompen  
 

 maximum 60.000 euro  
 

 minimum COP  
 meting volgens norm 

 
 



Afstemming steunkaders 

 Geen dubbele steun voor de 
warmtepomp 
 

 Gelijke technische voorwaarden 
voor de warmtepomp  

Technische voorwaarden van de 
premie van de netbeheerders 
opnemen in het MB van de call 
voor benutting van restwarmte. 



Rioolwarmte in EPB 
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Warmtepomp ingeven bij EPB 

Warmtebron van de warmtepomp: 
Grondwater 
Oppervlaktewater 
Bodem 
Buitenlucht 
 
Waarde bij ontstentenis 

 

 
 

Rioolwater niet in keuzelijst. 
 



Rioolwater voor warmtepomp in EPB? 

Ministerieel Besluit in voorbereiding (in voege vanaf 1/1/2017) 
Riothermie => warmtepomp met warmtebron:  water op 2° C 

 
 
Tot 1/1/2017 

Oppervlaktewater ingeven 



Berekening warmtepomp en backupketel 
bouwaanvraag tot 1/1/2017 

Op basis van de verdeling van de vermogens 
 



Berekening warmtepomp en backupketel 
bouwaanvraag vanaf 1/1/2017 

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Bij piekvermogenaanvulregeling:  
enkel het verbruik om piekvraag op te vangen 

meerekenen. 



januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Berekening warmtepomp en backupketel 
bouwaanvraag vanaf 1/1/2017  

Bij een piekvermogenschakeling:  
volledige backupketel meerekenen  

 



Hoe de piekvraag berekenen 

Verdeling tussen preferente en niet-preferente warmte-opwekker 
 

Schakelregeling 
Verhouding tussen warmtevraag en warmte die door het preferent 
toestel kan geleverd worden bij constante werking op vol vermogen 
 

Verdeling van totale warmte over warmte-opwekkers:  
via tabellen uit de bijlagen van het Energiebesluit: 
http://www.energiesparen.be/epb/bijlagen 
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