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I.  INLEIDING 

A.  Hernieuwbare energie 

Door onder andere milieu- en veiligheidsaspecten 
worden en zullen de komende jaren de bestaande 
energie-genererende installaties vervangen worden 
door milieuvriendelijkere installaties, de 
hernieuwbare energie. Zo hebben wind en zon al 
een grote opmars gedaan. Hernieuwbare energie 
heeft een hele hoop voordelen maar er is een 
nadeel, hernieuwbare energie is zeer variabel  en 
onbetrouwbaar. Wind en zon kunnen wel voorspeld 
worden maar er zijn altijd afwijkingen, en zelfs 
indien het voorspeld is kan dit voor problemen 
zorgen. Een dag zonder zon of wind beïnvloed de 
productie enorm wanneer deze hernieuwbare 
energie installaties meer geïntegreerd worden. De 
andere optie is ook mogelijk, teveel zon of wind, een 
situatie die ook ongewenst is voor het 
elektriciteitsnet. De oplossingen voor deze situatie 
is productie eenheden afschakelen wat uiteraard 
een verlies van inkomsten betekent. Vandaar dat 
indien er op hernieuwbare energie wordt ingezet er 
ook een mogelijkheid moet zijn om aan opslag te 
doen. Opslag zal de variabiliteit van hernieuwbare 
energie deels compenseren.  Een interessante en 
veelbelovende vorm van opslag is het gebruik van 
batterijen, vandaar het onderwerp van deze thesis. 
 
 
                                                           

 

  

B.  Batterijen 

Zoals hiervoor beschreven is het voor velen duidelijk 
dat hernieuwbare energie in combinatie met 
batterijen de toekomst is. Hoewel hernieuwbare 
energie ondertussen al zijn opmars maakt, zijn 
batterijen voorlopig nog niet zo goed geïntegreerd 
in het energielandschap. De grootste oorzaak voor 
het wegblijven van batterijen bij industriële en 
residentiële gebruikers is de kostprijs van de 
batterij. De installatiekosten zijn vrij hoog 
vergeleken met de meerwaarde dat batterijen 
opleveren op jaarbasis. Hierdoor ligt de 
terugverdientijd heel hoog of wordt deze zelfs niet 
bereikt alvorens de batterij zijn end of life bereikt.  

Dat is de conclusie wanneer de batterij wordt 
ingezet voor enkel het eigen verbruik te regelen, in 
vaktermen spreekt men van zelfconsumptie en 
zelfvoorziening. Er is dus geweten dat batterijen 
interessante eigenschappen hebben en meer dan 
waarschijnlijk deel zullen uitmaken van de 
toekomst, met als enige grote nadeel de 
installatiekost van een opslagsysteem. Deze 
kostprijs zal de komende jaren uiteraard dalen 
waardoor batterijen uiteindelijk meer geïntegreerd 
zullen worden in het elektriciteitsnet. Om dit proces 
te versnellen wordt in deze thesis onderzocht of een 
batterij op dit moment al terug te verdienen is. Om 
dit te onderzoeken wordt het toepassingsgebied 
van de batterij uitgebreid.  
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Batterijen kunnen verschillende diensten leveren, 
met deze diensten worden verschillende 
gebruiksstrategieën bedoeld. Zelfconsumptie en 
zelfvoorziening, zoals hierboven vermeld, is daar 
één van. Andere voorbeelden van diensten die de 
batterij kan leveren zijn arbitrage, time of use, 
piekshaving, inzetten op de spot- en/of 
onbalansmarkt of gebruiken als UPS systeem.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk is om de 
combineerbaarheid van batterijdiensten te 
onderzoeken en meer bepaald de financiële 
meerwaarde, indien die er is, te vinden. Deze thesis 
bestaat uit twee delen, allereerst een grondige 
literatuurstudie om alle eigenschappen van 
verschillende diensten en opties voor de batterijen 
te onderzoeken. Deze diensten die hierboven al kort 
vermeld zijn hebben een specifieke plaats in het net. 
Er zijn diensten aan de kant van de gebruikers  
(residentieel, industrieel en commercieel), Behind 
the Meter(BTM), daarnaast zijn er ook diensten aan 
de kant van de transmissie- en distributie- 
netbeheerder, In Front of the Meter (FTM). Met al 
deze gegevens moet rekening gehouden worden bij 
het onderzoek.  

Figuur 1 Positie in het net van batterijdiensten 

Daarna dienen scripts ontwikkeld te worden voor 
enkele van deze diensten, zowel apart als 
gecombineerd. Het doel is om de ideale parameters 
te verkrijgen, bij bepaalde inputdata waardoor de 
Netto Present Value of terugverdientijd het beste 
resultaat geeft. Onder deze parameters vallen 
bijvoorbeeld de prijslimieten waarop de batterij in 
actie schiet op de spotmarkt en de 
capaciteitsverdeling tussen verschillende diensten.  

 

Aangezien al deze diensten combineren een zeer 
complexe opgave is zal in dit eindwerk voornamelijk 
de focus gelegd worden op de combineerbaarheid 
van enerzijds zelfconsumptie/zelfvoorziening en 
anderzijds deelnemen op de spotmarkt, meer 
bepaald de day-ahead markt. De belangrijkste 
output van deze thesis zijn de instelparameters bij 
gecombineerde diensten, deze zullen hulp bieden 
bij de aanpak van toekomstige projecten rond 
verdienmodellen met batterijen.  
 

III.  RESULTATEN 

De resultaten zijn op te splitsen in drie delen, de 
resultaten van zelfconsumptie/zelfvoorziening, de 
resultaten van day-ahead markt en de resultaten 
van beiden samen.    

Deze resultaten zijn momenteel nog niet 
beschikbaar en zullen later aangevuld worden, net 
zoals het besluit.  
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