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Handleiding berekeningstool Onrendabele Top van een projectspecifieke 
PV-installatie 

De onrendabele top (OT) kan u berekenen met de Berekeningstool OT. Deze handleiding verduidelijkt hoe u de 
onrendabele top (OT) voor een projectspecifieke PV-installatie berekent. 

1 TOELICHTING BIJ DE TABBLADEN 

1.1 Tabblad ‘Input_Output’ 

1.1.1 Blok A1 tot en met H12 (blauwe cirkel) 

In dit blok worden de titels en de hoofdelementen van de berekening weergegeven 
- In het blauwe vak F3-G3 (blauwe achtergrond) wordt de actieve inputkolom geselecteerd. Hier selecteert 

u uit de ‘Keuzelijst met invoervak’ de betreffende kolom (J-Z) waarvoor de OT-berekening moet gebeuren 
(zie verder). 

- Groene knop   Goalseek   : De OT-berekening gebeurt in het model door middel van een macro. Klikken op 
deze knop activeert de macro. 

- Cel F7  : Na het uitvoeren van de OT-berekening verschijnt hier het resultaat in geval van een OT-bereke-
ning voor de productie van groene stroom. 

- Cel F10  : Na het uitvoeren van de OT-berekening verschijnt hier het resultaat in geval van een OT-bereke-
ning voor een WKK-installatie.  
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1.1.2 Blok A13 tot en met H112 (groene cirkel) 

Hier worden de parameters benoemd en aangegeven.  
- Kolom E geeft een omschrijving van de parameters. 
- Kolom F geeft de waarde van de parameter weer van de geselecteerde kolom (J-Z), geselecteerd via het 

vak F3-G3. Deze kolom wordt dus niet ingevuld! 
- Kolom G geeft de eenheid van de parameter weer. 

1.1.3 Kolommen J tem Z (rode cirkel) 

Deze kolommen zijn parameterkolommen voor simulaties. In deze kolommen vult u de parameters in van uw 
simulatie. U kunt verschillende berekeningen/simulaties naast elkaar zetten in verschillende kolommen. Indien 
u bvb. verschillende offertes hebt kunt u voor elk van de offertes een OT-berekening doen. 

1.2 Tabblad ‘Input_Prijsindex’ 

 
In dit tabblad worden de indices (= gemiddelde jaarlijkse prijsstijgingen) van de verschillende financiële parame-
ters in de berekening ingevuld. De prijsindices worden ingevuld in kolom K (Jaar 1) voor de parameters vermeld 
in de rijen 14 tot en met 26 (blauwe cirkel). 

1.3 Overige tabbladen 
Op de overige tabbladen worden de berekeningen uitgevoerd. Deze tabbladen moeten niet ingevuld worden 
door een gebruiker voor een gewone OT-berekening. 
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2 PARAMETERS INGEVEN EN EEN OT BEREKENING UITVOEREN 
Het invullen van het model voor een OT-berekening gebeurt als volgt. 
- Ga naar het tabblad Input_Output. 
- Maak een eigen simulatie en vul in cel J3 van het tabblad ‘Input_Output’ een naam in voor uw simulatie. 
- Vul in kolom J de waarden in van de parameters. 

Opgelet ! Niet alle parameters zijn vrij te kiezen. Meer uitleg vindt u in de bijlage III/3 van het Energiebe-
sluit voor een projectspecifieke berekening. 
Volgende rijen moeten als volgt ingevuld worden : 
 Selecteer in rij 17 n groenestroominstallatie (GS productie). 
 In cellen J101, J102 en J107 selecteert u respectievelijk ‘elektriciteit eindverbruiker’, ‘elektriciteit pro-

ductiekost’ en ‘O&M kosten’.  
De waarden van deze parameters kunt u in het tabblad ‘Input_Prijsindex’ terugvinden.  

- Ga naar het tabblad Input_Prijsindex en vul in de cellen K14 tot en met K26 de gemiddelde jaarlijkse 
prijsevolutie in van de prijsparameters. Gebruik hiervoor de waarden die u terugvindt in het laatste evalu-
atierapport (zie www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/rapporten). 

- Ga terug naar het tabblad Input_Output.  
- Selecteer in cel F3-G3 de naam van uw simulatie. 

U zult zien dat de parameterwaarden eveneens verschijnen in kolom F (vanaf rij 14). 
- Klik op   Goalseek   in cel G5. De onrendabele top wordt nu berekend. 
- De waarde van de OT-berekening verschijnt in cel F7 voor een groenestroominstallatie (indien u ‘GS pro-

ductie’ hebt geselecteerd in rij 17) of in cel F10 voor een WKK-installatie (indien u ‘WKB’ hebt geselecteerd 
in rij 17). 

- U deelt deze waarde door 97 €/MWh in geval van een berekening voor GS productie en bekomt zo de 
bandingfactor. 

3 VERSCHILLENDE SIMULATIES MET ELKAAR VERGELIJKEN 
U kunt in het model met 1 oogopslag verschillende simulaties met elkaar vergelijken. 
- Vul in het tabblad Input_Output in de kolommen J tem Z de parameters in voor de verschillende simula-

ties. Elke kolom komt overeen met 1 bepaalde simulatie en dus met een set parameters. 
- Vergeet niet voor elke simulatie een naam in te vullen in rij 3 (blauwe vakken) 
- Wijzig indien nodig de jaarlijkse evolutie van de prijsparameters in het tabblad Input_Prijsindex  - cellen 

K14 tot en met K26. 
- Kies achtereenvolgens in cel F3-G3 de verschillende simulaties en druk op   Goalseek   om voor elke simu-

latie de OT te berekenen. 
- U kunt na elke berekening bvb. de OT kopiëren in rij 14 van de kolom met de betreffende simulatie. Zo 

kunt u alle OT’s van alle simulaties snel met elkaar vergelijken. 

4 ERVARING OPDOEN MET HET INVULLEN VAN DE BEREKENINGSTOOL 
Het correct invullen van de parameters in de tool en de OT-berekening vraagt wel wat aandacht en ervaring. 
Om de methodiek wat onder de knie te krijgen is het raadzaam om eens de OT-berekeningen (uit deel 1) van 
het laatste rapport (zie www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/rapporten ) na re rekenen. U vindt voor 
elke projectcategorie de parametertabellen achteraan deel 1 van het rapport en de waarde van de bijhorende 
onrendabele top in hoofdstuk 5. 


