
versie 01 apr 2020     1/3 

KEURING VAN INSTALLATIES VOOR GROEN GAS 

Het voorwerp van de keuring en wanneer deze moet gebeuren, is bepaald in het “Het 

aangepaste besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijzigingen van het Energiebesluit 

van 19 november 2010, wat betreft garanties van oorsprong voor gas en warmte en koude 

gepubliceerd in het staatsblad op 7 augustus 2019 en met inwerkingtreding op 17 augustus 

2019. 

NIEUWE INSTALLATIE 

Een installatie voor productie van groen gas moet gekeurd worden bij opstart zodat een 

keuringsverslag kan worden voorgelegd dat een geldigheidsduur heeft van maximum 2 jaar.  

De mogelijkheid bestaat dat het keuringsverslag bestaat uit verschillende type-verslagen 

opgesteld door één of meerdere auditeurs.    

In het keuringsverslag of type-verslagen worden volgende gegevens opgenomen voor zover 

ze relevant zijn binnen het werkdomein van de auditeur: 

• de datum van de keuring 

• de naam van de auditeur zoals geregistreerd door de productieregistrator 

• de geproduceerde energiedrager 

• het hoofdtype van gebruikte inputstroom (feedstock) en het deels hernieuwbaar karakter 

ervan 

• voor biomassa inputstromen : basisverslag van de keuring voor biomassa  

• het type van de productie-installatie.  

• het nominaal en maximaal vermogen uitgedrukt in kW (of een veelvoud) van de productie-

installatie. 

• EAN-nummer van de meter waarmee de productie van groen gas wordt gemeten.   

• een  eenvoudig processchema met:  

- de beschrijving van de productieketen van inputstromen tot eindproduct en de 

energiestromen 

- de aanduiding van de meetpunten van de hulpstromen voor eigen verbruiken van 

warmte en elektriciteit relevant voor het productieproces van groene warmte  

 

https://www.energiesparen.be/keuring


versie 01 apr 2020     2/3 

Op het moment van de keuring, moeten de relevante meters beschikken over een geldig 

ijkcertificaat. Om geldig te zijn moet een  ijkcertificaat, volgende informatie bevatten: 

• het serienummer van het meetinstrument 

• de datum van de ijking of kalibratie (op dag van de keuring moet deze < 5 jaar geleden 

zijn) 

• handtekening van de verantwoordelijke voor de ijking 

• de resultaten van de uitgevoerde metingen 

• bevestiging van de conformiteit van de testresultaten met de gehanteerde norm, 

voorschrift of procedure 

• naam van de instantie die de kalibratie of ijking heeft uitgevoerd 

Naast het keuringsverslag dienen ook de berekeningsparameters te worden bepaald. 

Daartoe dient de producent een voorstel in te dienen bij de productieregistrator via het 

formulier voor de berekeningsparameters zoals beschreven in de berekeningsmethodiek.  De 

productieregistrator kan vragen aan de producent (voor zover dit al niet duidelijk blijkt uit het 

keuringsverslag) om de parameters te laten staven door een auditeur. 

De garanties van oorsprong voor uw installatie kunnen ten vroegste uitgereikt worden vanaf 

de datum dat het keuringsverslag volledig is. 

TWEEJAARLIJKSE KEURINGSVERPLICHTING 

Het keuringsverslag moet om de twee jaar vernieuwd worden voor iedere installatie die groter 

is dan 1 MW productie. Dit tweejaarlijks verslag is belangrijk voor de verdere toekenning van 

de garanties van oorsprong. Controleer ook (op het moment van deze keuring) of alle meters 

nog beschikken over een geldig ijkcertificaat. 

Er is geen tweejaarlijkse keuring nodig voor de metingen die noodzakelijk zijn voor het 

verkrijgen van garanties van oorsprong en die beheerd worden door de netbeheerder. 

WIJZIGINGEN 

Een wijziging kan tot gevolg hebben dat de installatie opnieuw gekeurd moet worden. Iedere 

wijziging aan de productie-installatie dient gemeld te worden aan de productieregistrator die 

een advies hierover zal leveren. Indien het een ingrijpende wijziging betreft, zal een nieuwe 

keuring nodig zijn. Een wijziging wordt als ingrijpend beschouwd als enige aanpassing aan de 

installatie, de meetinrichtingen, de energiebron of ieder ander element een impact heeft op 

de berekening van de hernieuwbare hoeveelheid energie die in de installatie wordt 

geproduceerd. 
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ERKENNING KEURINGSINSTANTIES 

In Vlaanderen dienen de auditeurs, voor het certifiëren van groen gas geproduceerd uit 

biomassa, te voldoen aan het “ministerieel besluit houdende het aantonen van 

biomassakenmerken van 5 april 2019 van de Vlaamse overheid omgeving”. 

Bij het ontbreken van een specifieke erkenning (bv. bij BELAC) van de auditeur voor een 

bepaald werkdomein, mag de productieregistrator zelf aan de hand van de door de auditeur 

voorgelegde en gestaafde erkenningen oordelen of deze voldoende zijn voor het afleveren 

van keuringsverslagen of type-verslagen. De productieregistrator kan de auditeur vragen om 

een externe audit te ondergaan binnen het kader van de door hem geleverde verslagen. 

Een auditeur kan slechts optreden voor een producent van groen gas en een geldig 

keuringsverslag afleveren als hijzelf geregistreerd is bij de productieregistrator.  
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