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Addendum
In opdracht van de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) heeft

energieprestatiesoftware Uniec 2 en ENORM. Voor de bepaling

Develop inc. een analyse gemaakt van de effecten van de

van de pieklast gelden andere, lagere rendementen bij een

kostenoptimalisatiestudie (KOS) en de advieseisen voor BENG.

buitentemperatuur van -10 tot -15 C°. Het rendement bij pieklast
is sterk afhankelijk van de uitvoering en de bron van de

Die analyse is gedeeld met de Dutch Heat Pump Association

warmtepompinstallatie.

(DHPA). DHPA geeft in hun brief van 4 december 2018 aan de
analyse en de conclusies die daaruit voortkomen te onder-

In de analyse zijn wij uitgegaan van een ongunstig scenario om

schrijven met uitzondering van het deel over de netverzwaring

aan te tonen dat het afzwakken van de eisen voor het reduceren

en verhoogde aansluitkosten. Volgens DHPA zit daar een

van

denkfout in met betrekking tot de gebruikte COP-waarde.

consequenties kan hebben voor de aansluitcapaciteit en

de

warmtevraag

(onderdeel

BENG

1)

verregaande

daarmee de betaalbaarheid voor de bewoner. Wij willen
Het is belangrijk om te vermelden dat wij bij de bepaling van het

benadrukken dat het hierbij geen denkfout betreft. Immers, het

jaarlijks gemiddelde gebruik hebben gerekend met gangbare

schrappen van de aansluitplicht van nieuwbouwwoningen op het

rendementen die voortkomen uit de kwaliteitsverklaringen voor

aardgasnet leidt tot een toenemende elektriciteitsvraag, waar je

lucht/water warmtepompen en die zijn opgenomen in de

rekening mee moet houden.

De warmtepomp is het belangrijkste alternatief voor de

aardgasketel.

Bovendien

leidt

het

verwijderen

van

de

gasvoorziening logischerwijs ook tot een toename van elektrische kooktoestellen, zoals een traditionele elektrische kookplaat,
een keramische kookplaat of een inductiekookplaat.

De verschuiving van aardgas naar elektriciteit heeft directe
gevolgen voor de netbelasting en voor de woonhuisaansluiting.
In overleg met NII en DHPA is besloten om nader inzicht in te

geven in de soorten elektrische verwarmingssystemen en
bijbehorende pieklastscenario’s. Hierbij gaan we uit van:
•

Elektrische verwarming of Bivalente warmtepomp met
elektrische bijverwarming;

•

Mono-energetische lucht/water warmtepomp;

•

Monovalente lucht/water warmtepomp;

•

Monovalente water/water warmtepomp.

1. Soorten warmtepompen en pieklast
In de ‘Analyse voorgenomen en geadviseerde BENG-eisen -

energetische en monovalente warmtepompinstallaties.

Verslag van de analyse van de kostenoptimaliteitsstudie en de
betekenis voor de geadviseerde BENG-eisen’ (Develop inc., 2018)

Elektrische verwarming

geven we het berekende opstelvermogen voor het verwarmings-

Bij infraroodpanelen wordt elektriciteit omgezet in warmte-

en afgiftesysteem op. Bij de hoekwoning is een opstelvermogen

straling door infrarood. Bij weerstandsverwarming wordt warmte

van 11 kW benodigd bij de variant met de advieseisen voor BENG

ontwikkeld door een elektrische stroom door een weerstand te

uit 2018. Bij de variant met verlaging van de warmtevraag

sturen. In beide gevallen is het rendement/de COP 1.

volgens de voorgenomen BENG-eisen uit 2015 komt het
opstelvermogen uit op 6,5 kW. Voor nadere informatie hierover

Bivalente warmtepompsystemen zijn uitgelegd op de gemiddelde

verwijzen wij naar het bovengenoemde rapport.

warmtevraag die gedurende een groot deel van het jaar
noodzakelijk is. De systemen zijn aanvullend uitgevoerd met een

Het is belangrijk om te vermelden dat de elektrische pieklast

conventionele warmteopwekker voor de pieklast. In een all-

afhankelijk is van de verhouding tussen het thermisch en

electric situatie werkt de bivalente opstelling bij pieklast als

elektrisch vermogen. Daarom leggen we eerst in het kort uit wat

weerstandsverwarming. Mogelijk wel met een lager vermogen

de verschillen zijn tussen elektrische verwarming, mono-

dan bij volledige elektrische verwarming.

Mono-energetische lucht/water warmtepomp

regel wordt de monovalente installatie gebruikt bij water/water

Mono-energetische warmtepompsystemen zijn uitgelegd op de

warmtepompen (DHPA, 2018). Maar ook een monovalente

gemiddelde warmtevraag die gedurende een groot deel van het

opstelling met een lucht/water warmtepomp is goed mogelijk.

jaar noodzakelijk is. Voor de pieklast zijn mono-energetische
systemen als back-up uitgevoerd met een elektrisch verwar-

Bij een water/water warmtepomp is de brontemperatuur

mingselement voor naverwarming. Dit systeem wordt meestal

(bodembron) ook bij zeer lage buitentemperaturen stabiel,

toegepast bij lucht/water warmtepompen en warmtepomp

waardoor de COP bij een buitentemperatuur van -10 °C of lager

boilers (DHPA, 2018).

hoger ligt dan bij een lucht/water warmtepomp.

In deze analyse werken we met een elektrische verwarmings-

In deze analyse hanteren we in overleg met DHPA, voor de

element voor naverwarming van 3 kW. Het resterende deel

pieklast bij -10 °C, een COP van 4,0 voor de water/water

wordt opgewekt door de lucht/water warmtepomp met een COP

warmtepomp en 2,5 voor de lucht/water warmtepomp. Deze

van 2,5 bij een buitentemperatuur van -10 °C of lager.

COP-waarden zijn voor de meeste warmtepompen goed haalbaar
en enigszins conservatief voor de bepaling van de elektrische

Monovalente lucht/water en water/water warmtepomp

pieklast. De aangehouden waarden leiden tot de pieklasten voor

Bij een monovalente opstelling wordt de volledige warmte-

de 11 kW en 6,5 kW systemen, zoals weergegeven in tabel 1.

behoefte ingevuld door de warmtepomp, ook bij pieklast. In de

Tabel 1 – piek elektrisch vermogen verwarmingssystemen

Verwarmingsvermogen 11 kW

elektrisch

Mono-energetisch

L/W monovalent

W/W monovalent

Hoofdverwarming

11,00 kW

8,00 kW

11,00 kW

11,00 kW

1,00

2,50

2,50

4,00

11,00 kW

3,20 kW

4,40 kW

2,75 kW

Naverwarming

-

3,00 kW

-

-

COP

-

1,00

-

-

Subtotaal naverwarming

-

3,00 kW

-

-

Totaal pieklast

11,00 kW

6,20 kW

4,40 kW

2,75 kW

Verwarmingsvermogen 6,5 kW

Elektrisch

Mono-energetisch

L/W monovalent

W/W monovalent

6,50 kW

3,50 kW

6,50 kW

6,50 kW

1,00

2,50

2,50

4,00

6,50 kW

1,40 kW

2,60 kW

1,63 kW

Naverwarming

-

3,00 kW

-

-

COP

-

1,00

-

-

Subtotaal naverwarming

-

3,00 kW

-

-

6,50 kW

4,40 kW

2,60 kW

1,63 kW

COP
Subtotaal hoofdverwarming

Hoofdverwarming
COP
Subtotaal hoofdverwarming

Totaal pieklast

2. Capaciteit en tarief elektriciteitsaansluiting
De getoonde pieklasten in het vorige hoofdstuk vormen een deel

De kans dat alle apparaten tegelijkertijd hun maximale vermogen

van de totale pieklast van de elektriciteitsaansluiting. Naast het

moeten leveren is nihil. Daarom rekenen we in tabel 3 met

verwarmingssysteem zijn er nog andere elektrische apparaten

gelijktijdigheidsfactoren van 70, 60 en 50 procent voor de overige

die van invloed zijn op de benodigde aansluitcapaciteit van de

elektriciteitsgebruikers.

woning. In tabel 2 tonen we de belangrijkste energiegebruikers in
een woning met daarbij de logische maximale vermogens. Hierbij

Tabel 2 – vermogen elektrische apparaten excl. verwarming

maken we gebruik van de gegevens van Peter Centen (2018),
Elektriciteitsgebruiker

Vermogen max.

Elektrisch kooktoestel

8,0 kW

In tabel 3 tonen we welke consequenties dit heeft voor de

Wasmachine

2,5 kW

aansluitcapaciteit van de woning. De meeste all-electric

Wasdroger

2,5 kW

woningen worden aangesloten op een 3x25A of een 3x35A

Elektrische oven

3,0 kW

aansluiting met een totaal aansluitvermogen van:

Vaatwasser

1,7 kW

•

3 x 25A x 230V = 17.250 W = 17,25 kW

Overige (koelkast, koffieautomaat, etc.)

1,5 kW

•

3 x 35A x 230V = 24.150 W = 24,15 kW

Totaal maximaal vermogen

19,2 kW

Develop inc. (2018) en Energiegids.be (2018).

Tabel 3 – benodigde aansluitcapaciteit voor elektriciteit
Verwarmingsvermogen 11 kW

elektrisch

Mono-energetisch

L/W monovalent

W/W monovalent

Pieklast verwarming 11 kW

11,00 kW

6,20 kW

4,40 kW

2,75 kW

Pieklast overige apparaten 70%

13,44 kW

13,44 kW

13,44 kW

13,44 kW

Totaal gelijktijdig vermogen

24,44 kW

19,64 kW

17,84 kW

16,19 kW

Benodigde aansluitcapaciteit

3x40A

3x35A

3x35A

3x25A

Pieklast verwarming 11 kW

11,00 kW

6,20 kW

4,40 kW

2,75 kW

Pieklast overige apparaten 60%

11,52 kW

11,52 kW

11,52 kW

11,52 kW

Totaal gelijktijdig vermogen

22,52 kW

17,72 kW

15,92 kW

14,27 kW

3x35A

3x35A

3x25A

3x25A

Pieklast verwarming 11 kW

11,00 kW

6,20 kW

4,40 kW

2,75 kW

Pieklast overige apparaten 50%

9,60 kW

9,60 kW

9,60 kW

9,60 kW

Totaal gelijktijdig vermogen

20,60 kW

15,80 kW

14,00 kW

12,55 kW

3x35A

3x25A

3x25A

3x25A

Benodigde aansluiting

Benodigde aansluiting

Verwarmingsvermogen 6,5 kW

elektrisch

Mono-energetisch

L/W monovalent

W/W monovalent

Pieklast verwarming 6,5 kW

6,50 kW

4,40 kW

2,60 kW

1,63 kW

Pieklast overige apparaten 70%

13,44 kW

13,44 kW

13,44 kW

13,44 kW

Totaal gelijktijdig vermogen

19,94 kW

17,84 kW

16,04 kW

15,07 kW

Benodigde aansluitcapaciteit

3x35A

3x35A

3x25A

3x25A

Pieklast verwarming 6,5 kW

6,50 kW

4,40 kW

2,60 kW

1,63 kW

Pieklast overige apparaten 60%

11,52 kW

11,52 kW

11,52 kW

11,52 kW

Totaal gelijktijdig vermogen

18,02 kW

15,92 kW

14,12 kW

13,15 kW

3x35A

3x25A

3x25A

3x25A

Pieklast verwarming 6,5 kW

6,50 kW

4,40 kW

2,60 kW

1,63 kW

Pieklast overige apparaten 50%

9,60 kW

9,60 kW

9,60 kW

9,60 kW

Totaal gelijktijdig vermogen

16,10 kW

14,00 kW

12,20 kW

11,23 kW

3x25A

3x25A

3x25A

3x25A

Benodigde aansluiting

Benodigde aansluiting

In tabel 3 zien we dat de benodigde aansluitcapaciteit afhangt

van de warmtevraag van de woning, het opwekrendement (COP)
van het verwarmingssysteem en van de gelijktijdigheidsfactor van
de overige elektrische apparaten. De beoordeling van de
benodigde aansluitcapaciteit is aan de installateur of installatieadviseur, maar een gelijktijdigheidsfactor van 0,6 (60 procent) is
een realistische waarde om de aansluitcapaciteit mee te bepalen.

De benodigde aansluitcapaciteit 3x25A of 3x35A heeft grote

consequenties voor het jaarlijkse capaciteitstarief. De exacte
hoogte van het capaciteitstarief verschilt per netbeheerder. In z’n
algemeenheid kunnen we zeggen dat de jaarlijkse woonlasten
met ruim € 550,- tot € 750,- per jaar stijgen bij toepassing van
een 3x35A aansluiting. In tabel 4 tonen we de jaarlijkse
capaciteitstarieven die in rekening worden gebracht voor een
3x25A en 3x35A aansluiting door de netbeheerders uit figuur 1.
Het getoonde beeld is afkomstig van Energieleveranciers.nl

Tabel 4 – capaciteitstarieven netbeheerders incl. btw

Aansluitcapaciteit

Rendo

Coteq

Liander

Enexis

3x25A

€ 142,88

€ 146,06

€ 251,96

€ 224,27

3x35A

€ 714,38

€ 730,29

€ 973,26

€ 816,08

Verschil

€ 571,50

€ 584,23

€ 721,30

€ 591,81

Stedin

Westland

Enduris

3x25A

€ 158,36

€ 178,96

€ 188,76

3x35A

€ 791,82

€ 894,78

€ 943,80

Verschil

€ 633,46

€ 715,82

€ 755,04

Aansluitcapaciteit

Conclusie
De reden dat we in onze eerdere analyse hebben ingezoomd op

Woningen met een lage warmtevraag volgens de ambities van de

de pieklast heeft te maken met de betaalbaarheid van woningen

BENG-eisen uit 2015 kunnen probleemloos worden aangesloten

met de advieseisen voor BENG, zoals gepresenteerd in oktober

op een 3x25A aansluiting. Dit geldt zowel voor een mono-

2018. In de KOS zijn het opstelvermogen voor het verwarmings-

energetische als een monovalente warmtepomp in combinatie

en afgiftesysteem niet afgestemd op de warmtebehoefte van de

met andere elektrische apparaten en een gelijktijdigheidsfactor

woningen. In het verlengde hiervan zijn ook de benodigde

van 0,6 (60 procent). Mits er geen andere ‘grootverbruikers’

aansluitcapaciteit en bijbehorende tarieven niet meegenomen in

bijkomen.

de KOS. Terwijl dit belangrijke factoren zijn in de beoordeling van
de kostenoptimaliteit van de BENG-eisen.

Bij woningen die zijn gedimensioneerd op basis van de in 2018
gepresenteerde advieseisen voor BENG ligt dit genuanceerder.

Ook in deze nadere analyse, opgesteld in overleg met NII en

Daar zien we dat de mono-energetische variant uit dit voorbeeld

DHPA, blijkt dat de benodigde aansluitcapaciteit in belangrijke

moet worden aangesloten op de duurdere 3x35A aansluiting.

mate afhangt van de warmtevraag van de woning en van het
opwekrendement (COP) van het verwarmingssysteem.

Bij woningen met een volledig elektrisch verwarmingssysteem

jaarlijkse verbruikskosten bij deze full electric-systemen hoger

zien we een ander beeld. Alleen bij de woningen met een zeer

dan bij warmtepompsystemen.

lage warmtebehoefte en een gelijktijdigheidsfactor van 0,5 zien
we dat een 3x25A aansluiting volstaat. Echter, dit is het meest

In de KOS en de onlangs geadviseerde BENG-eisen wordt geen

gunstige scenario en waarschijnlijk een te gunstig scenario gezien

rekening

de gelijktijdigheidsfactor van 0,5. In alle andere scenario’s zien

aansluitcapaciteit. Zeker in combinatie met de afzwakking van

we dat de volledig elektrische systemen voor (piek)verwarming

BENG 1 vormt dit een wezenlijk risico als we kijken naar de

moeten worden aangesloten op een 3x35A aansluiting.

woonlasten voor de huurder en koper en de betaalbaarheid van

gehouden

met

BENG.

Door de verlaging van de primaire energiefactor van 2,56 (NEN
7120) naar 1,45 (NTA 8800) worden volledig elektrische
verwarmingssystemen interessanter bij BENG. Bovendien zijn de
investeringskosten voor bijvoorbeeld elektrische weerstandsverwarming relatief laag. Consequentie is dat woningen met een
dergelijk ‘full electric’ systeem een 3x35A aansluiting nodig
hebben. Dit leidt tot een kostenverhoging van € 550,- tot € 750,-

Develop inc. B.V.

per jaar, afhankelijk van de netbeheerder. Bovendien zijn de

drs. ing. Jourdain Martens

de

kostentoename

voor

de

Bronnen
•

Coteq Netbeheer (2018): ELEKTRICITEIT Tarieven 2018 - Transporttarieven elektriciteit voor kleinverbruikers

•

Develop inc. (2018): ‘Analyse voorgenomen en geadviseerde BENG-eisen - Verslag van de analyse van de kostenoptimaliteitsstudie
en de betekenis voor de geadviseerde BENG-eisen’

•

DHPA (2018): Monovalent & Bivalent, gevonden op 8 december 2018: http://dhpa-online.nl/monovalent-bivalent/

•

Enduris (2018): Elektriciteit - Aansluit- en transporttarieven 1-1-2018 t/m 31-12-2018

•

Energiegids.be: Wat is het verbruik van mijn huishoudtoestellen?, gevonden op 8 december 2018:
https://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verbruik-van-mijn-huishoudtoestellen/71/

•

Enexis Netbeheer (2018): Periodieke tarieven (CapTar) elektriciteit voor consumenten per 1 januari 2018

•

Liander (2018): Tarieven voor aansluiting en transport elektriciteit - Voor huishoudens en zakelijke klanten met een
kleinverbruikaansluiting per 1 januari 2018

•

Peter Centen (2018): Duurzame oplossingen voor warm tapwater in woningen, overzicht huidige mogelijkheden. Presentatie voor
TVVL, Nationaal Congres Sanitaire Technieken, 4 juni 2018

•

Rendo Netwerken (2018): Nettarieven Elektriciteit Kleinverbruikers - Per 1 januari 2018

•

Stedin (2018): ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2018 - Aansluiting en transport voor kleinverbruikers

•

Westland (2018): Tarieven elektriciteit per 1 januari 2018 - Afnemers met een aansluitcapaciteit van ten hoogste 3*80 Ampère

Disclaimer
Develop inc. B.V. heeft de informatie in dit rapport met grootst mogelijke zorg en naar beste weten samengesteld. Develop inc. B.V. staat derhalve niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud hiervan. Develop inc. B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of
beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van deze informatie wordt met nadruk aangeraden de informatie niet geïsoleerd, maar uitsluitend in combinatie
met hun professionele kennis te gebruiken en de gebruikte informatie op juistheid te toetsen.

Develop Inc. bv
Postadres
Soestdijkseweg Zuid 249,
3721 AE Bilthoven

Bezoekadres
Soestdijkseweg Zuid 249,
3721 AE Bilthoven
+31 (0)6 427 31 018
info@developinc.nl
@DevelopincNL
www.developinc.nl

