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Aannames simulator thuisbatterij 

1 DOEL EN INITIATIEFNEMERS 

 
De simulator thuisbatterij (https://apps.energiesparen.be/thuisbatterij-simulator) geeft een eerste inschatting 
van de terugverdientijd/rendabiliteit van een thuisbatterij voor eigenaars van zonnepanelen in het Vlaams 
Gewest die een digitale meter hebben.  Aan de hand van enkele specifieke vragen, wordt een gepersonaliseerde 
simulatie gemaakt. Dit document beschrijft de aannames bij de berekeningen. 
 
De simulator is een initiatief van het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap en werd ontwikkeld door de 
onderzoeksgroep EELab/Lemcko van UGent. 

2 BEREKENING TERUGVERDIENTIJD THUISBATTERIJ 

 
 Indien u zelf uw afname- en injectiegegevens op 15-minutenbasis voor minstens één jaar uploadt, wordt 

een gepersonaliseerde berekening gemaakt. Indien uw eigen data niet beschikbaar is, worden een aantal 
vragen gesteld om de opbrengst van uw zonnepanelen en uw verbruiksprofiel in te schatten. Volgende 
gegevens worden enkel gebruikt indien er geen eigen data op kwartierniveau ter beschikking is:  
• Gaf u zelf geen omvormervermogen of piekvermogen in voor uw zonnepanelen, dan rekenen we met 

een gemiddelde. Bij Vlaamse huishoudens is dat 1 kWp geïnstalleerd PV-vermogen per 0,83 kVA 
omvormervermogen. Er wordt aangenomen dat, voor situaties waar het omvormervermogen niet 
gegeven is, dit maximum 10 kVA bedraagt, gezien de simulator huishoudelijke afnemers beoogt. 

• De synthetische opbrengstprofielen op 15-minutenbasis voor de PV-installatie zijn gebaseerd op 
gemeten instralingsdata van het KMI. De instralingsdata werden vervolgens omgerekend tot een PV-
opbrengstprofiel voor een gegeven oriëntatie en installatiegrootte.  

• Er worden negen representatieve profielen ter beschikking gesteld om een synthetisch profiel te gaan 
bepalen op basis van de input van de verbruiker. Op basis van de drie inputvelden voor de elektrische 
grootverbruikers aanwezig in het huishouden in combinatie met de aanwezigheid van gezinsleden 
overdag, wordt één van de negen profielen geselecteerd. Verschillende combinaties van inputwaarden 
kunnen dus aanleiding geven tot hetzelfde geselecteerde profiel. De profielen worden immers 
geselecteerd op basis van hun geschiktheid om aan piekreductie te doen, om de impact van het 
capaciteitstarief mee in rekening te gaan brengen.  

 Er wordt enkel gewerkt met een Li-ion batterijsysteem. Hierbij wordt rekening gehouden met volgende 
fysische parameters van een Li-ion systeem:  
• Maximale ontlading (‘Maximum depth of discharge’ of DoD): 80%  

 Wegens computationele redenen wordt er gekozen om slechts één gedetailleerde berekening te 
doen op jaarbasis. Deze resultaten worden vervolgens geëxtrapoleerd o.b.v. financiële cijfers voor 
de komende jaren (zie ‘Gebruikte prijzen’).  

 In realiteit zal een batterij echter gedurende de levensduur capaciteit verliezen (zogenaamd 
‘capacity loss’) in functie van het aantal uitgevoerde cycli, hoe diep de ontladingen zijn, de 
omgevingstemperatuur, etc. De meeste thuisbatterijen worden daarom geprogrammeerd zodat ze 
een minimale ‘State of Charge’ (SoC) hebben van minstens 10%, om zo diepe ontladingen te 
vermijden die een sterke invloed hebben op de levensduur en de capacity loss. Een batterij wordt 
vaak end-of-life beschouwd wanneer de beschikbare capaciteit onder de 80% van de 
oorspronkelijke capaciteit zakt.  

https://apps.energiesparen.be/thuisbatterij-simulator
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 Om rekening te houden met de degradatie doorheen de levenstijd van de batterij en de typische 
minimale SoC van 10%, werd bijgevolg a priori gekozen voor een maximum depth of discharge van 
80% van de opgegeven batterijcapaciteit.  

• E-rate = 1  
• Zelfontlading van de batterij (‘Self discharge’): 3% per maand  
• Het ontlaadvermogen wordt begrensd op 5 kW voor batterijen die groter zijn dat 5 kWh  

  
 Voor de batterij-omvormer wordt er rekening gehouden met een typische rendementscurve, zoals 

hieronder weergegeven, bv. voor een omvormer van 5 kVA.   

  
 Er worden twee verschillende controle-strategieën getest voor het batterijsysteem:   

• Maximaal zelfverbruik van de PV-installatie. De volledige bruikbare batterijcapaciteit wordt ingezet 
met als doel de zelfconsumptie te verhogen.  Hierbij wordt de batterij opgeladen door de PV-installatie 
wanneer er overschotten zijn, en wordt de batterij onmiddellijk ontladen wanneer de consumptie groter 
is dan de opbrengst. Laden vanuit de PV-installatie gebeurt enkel bij een rendement >20%.   

• Maximaal zelfverbruik, in combinatie met piekreductie (‘peak shaving’). Slechts een deel van de 
bruikbare batterijcapaciteit wordt ingezet met als doel het zelfverbruik van de batterij te verhogen. Het 
overige deel wordt gereserveerd voor piekreductie, vanaf het vermogen een bepaalde limiet 
overschrijdt, wordt de batterij ontladen. De batterij wordt enkel onder de limietwaarde bijgeladen met 
stroom van het net. Laden vanuit het net gebeurt enkele bij een rendement > 80%, laden vanuit de PV-
installatie gebeurt enkel bij een rendement >20%.   

 Voor de controlestrategie van maximaal zelfverbruik + piekreductie, worden zowel de gereserveerde 
capaciteit van de batterij, evenals de piekreductielimiet iteratief bepaald voor de geselecteerde 
batterijcapaciteit in combinatie met verbruik- en opbrengstprofiel om tot een optimum te komen. Er wordt 
één limiet op jaarbasis geselecteerd.   

 Volgende verliezen worden in rekening gebracht:   
• Laadverliezen (op basis van efficiëntiecurves omvormer)   
• Ontlaadverliezen (op basis van efficiëntiecurves omvormer)   
• Zelfontlaadverliezen (self-discharge)   

3 GEBRUIKTE PRIJZEN  

 Er wordt voor de energiekost in de totale elektriciteitsfactuur gewerkt met een in-house ontwikkelde 
methodologie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap o.b.v. de forward prijzen op de 
elektriciteitsmarkt, waarbij er rekening gehouden wordt met drie jaren: 2023, 2024, en 2025. Voor de jaren 
na 2025 wordt er gewerkt met de forward prijs van 2025 en wordt er rekening gehouden met een jaarlijkse 
inflatie van de elektriciteitsprijs van 2%. De beschouwde forward prijzen voor de energiekost o.b.v. Endex 
ICE Power BE zijn de gemiddelde waarden voor de periode 06/12/2022-06/01/2023:   
• 2023: 267,92 euro/MWh   
• 2024: 190,13 euro/MWh   
• Vanaf 2025: 151,16 euro/MWh   

 Voor de Kosten GS- en WKK wordt gewerkt met een prijs van 0,0241 euro/kWh (excl. btw).    
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 Analoog worden projecties gebruikt voor de hoogte van de injectievergoeding voor de komende jaren. Deze 
zijn gebaseerd op een methodologie ontwikkeld door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. De 
beschouwde injectievergoedingen voor de verschillende jaren bedragen:   
• 2023: 166,89 euro/MWh   
• 2024: 115,21 euro/MWh   
• Vanaf 2025: 89,32 euro/MWh   
Voor de jaren na 2025 wordt er rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%.   

 Op basis van de postcode wordt de distributienetbeheerder en de corresponderende nettarieven 
(Netbeheer in €/kW, Netbeheer in €/kWh, ODV en toeslagen in €/kWh, (Overige) transmissie in €/kWh) 
bepaald. Er wordt gebruik gemaakt van de distributienettarieven voor 2023 zoals gepubliceerd door de 
VREG in november 2022.    

 Wat betreft de hoogtes van de heffingen (Energiefonds, energiebijdrage en bijzonder accijns) worden 
eveneens volgende waarden gebruikt:   
• Energiebijdrage: 0,0019261 euro/kWh (excl. btw)  
• Bijzonder accijns: 0,01360 euro/kWh (excl. btw)  

 Er wordt in de simulator uitgegaan van een btw op alle componenten van de elektriciteitsfactuur van 6%.  
 Er wordt aangenomen dat de batterij wordt ingezet vanaf de datum van het uitvoeren van de simulatie. 

Wordt de simulatie m.a.w. uitgevoerd op 1 december 2023, dan wordt de elektriciteitsprijs voor 2023 slechts 
voor één maand in rekening gebracht.   

4 ACCUMULATIEVERWARMING  

Er wordt verondersteld dat de accumulatieverwarming is aangesloten op een andere elektriciteitskring en meter 
(exclusief nacht) dan de overige toestellen in het huishouden, inclusief de thuisbatterij. Bijgevolg kan een 
thuisbatterij niet inwerken op het verbruiksprofiel van de accumulatieverwarming.   

5 ELEKTRISCH VOERTUIG  

Als er geen data van de eigen digitale meter beschikbaar is, en er moet een inschatting gemaakt worden van het 
laadgedrag van een elektrisch voertuig in het huishouden, worden volgende gegevens gebruikt.  
 Er wordt een constant verbruik verondersteld van 18 kWh / 100 km.   
 Op basis van het totaal aantal kilometer dat er op jaarbasis gereden wordt, wordt een inschatting gemaakt 

van de hoeveelheid kWh dat er jaarlijks moet opgeladen worden. Verder wordt er verondersteld dat er elke 
dag opgeladen wordt, zij het thuis of op het werk, en dat elke laadsessie dezelfde hoeveelheid kWh 
oplaadt.    

 Er worden vier laadmethodes ter beschikking gesteld in de simulator, waarbij aangenomen wordt dat elke 
laadsessie hetzelfde profiel heeft:  
• Elke dag na het werk aan vol vermogen = vanaf 18 uur laden   
• Enkel ’s nachts aan laag vermogen = van middernacht tot 8 uur laden   
• Enkel ’s nachts aan vol vermogen = om middernacht beginnen laden   
• Enkel overdag laden = van 10 uur tot 18 uur  

 Voor elke dag van het gesimuleerde jaar wordt er stochastisch bepaald (op basis van het ingegeven 
percentage dat er thuis wordt opgeladen) of er al dan niet opgeladen wordt. Op jaarbasis leidt dit er 
gemiddeld toe dat er op evenveel laadsessies zijn als er het opgegeven percentage x 365 (dagen).    

6 WARMTEPOMP  

 Als er geen data van de eigen digitale meter beschikbaar is, en er moet een inschatting gemaakt worden van 
de impact van een warmtepomp in het huishouden, worden volgende gegevens gebruikt.  

 Voor de warmtevraagprofielen en profielen voor sanitair warm waterverbruik van warmtepompen wordt 
gebruik gemaakt van de datasets van when2heat, zoals gepubliceerd in Nature voor 16 Europese landen.   

 Indien de warmtepomp voor zowel warm water als voor verwarming gebruikt wordt, wordt er aangenomen 
dat 80% van het verbruik naar verwarming gaat, en 20% naar warm water.   

 Indien het verbruik van de warmtepomp niet gekend is, wordt een inschatting gemaakt op basis van het 
bouwjaar, de afmetingen van de woning en het type warmtepomp.   
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 Op basis van het bouwjaar (of het jaar van de meest recente ingrijpende isolerende renovatie) wordt het 
maximaal E-peil bepaald dat toen geldig was. Op basis van dit E-peil wordt de genormaliseerde warmtevraag 
bepaald, gevolgd door de energiebehoefte i.f.v. de compactheid van de woning (waar dus de oppervlakte 
en het aantal verdiepingen in rekening gebracht worden).     

 Er worden 3 types warmtepompen beschouwd, elk met hun eigen Seasonal Performance  Factor (SPF)   
• Lucht-luchtwarmtepomp: SPF = 2.5   
• Lucht-waterwarmtepomp: SPF = 4   
• Bodem-waterwarmtepomp: SPF = 5  
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