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Abstract 
Steeds meer particulieren die een woning willen bouwen, zijn geïnteresseerd in energiebesparende 
investeringen. De meest rendabele investeringsmix is echter zelden gekend. Hierdoor weten vele 
particulieren niet of ze beter in isolatie of in hernieuwbare energie investeren. We wilden met dit 
onderzoek een antwoord geven op de vraag in welke mate bij nieuwbouwwoningen in Vlaanderen 
in 2015 investeringen in isolatie te verkiezen zijn boven investeringen in hernieuwbare energie, 
gegeven bepaalde opgelegde beperkingen en specifieke eigenschappen van de woning. We hebben 
dit gedaan door een lineair geheeltallig optimalisatiemodel op te stellen dat in staat is om voor 
verschillende scenario’s de meest rendabele investeringsmix te berekenen en zo een aanbeveling 
naar energiebesparende investeringen te doen. Voor de optimalisatie van het model werd gebruik 
gemaakt van de gratis Solver functie in Excel. De onderzoeksresultaten toonden aan dat 
investeringen in isolatie in het algemeen te verkiezen zijn boven investeringen in hernieuwbare 
energie, maar dat een combinatie van beide soms voordeliger of zelfs noodzakelijk kan zijn om aan 
alle overheidseisen te voldoen.  
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1 Introductie 
Energiebesparing wordt steeds belangrijker. Ook de Europese Unie wil haar steentje bijdragen en 
vraagt een inspanning van haar lidstaten, inclusief België (Vlaams Energieagentschap, n.d. a). De 
Vlaamse overheid doet dit onder andere door particuliere nieuwbouweigenaars energie-efficiënte 
standaarden op te leggen. 

De centrale onderzoeksvraag van mijn masterproef luidt: 'In welke mate zijn bij 
nieuwbouwwoningen in Vlaanderen in 2015 investeringen in isolatie te verkiezen boven 
investeringen in hernieuwbare energie, gegeven bepaalde opgelegde beperkingen en specifieke 
eigenschappen van de woning?’.  

Steeds meer mensen die een woning willen bouwen zijn geïnteresseerd in energiebesparende 
investeringen, voornamelijk om kostenbesparende redenen. Hierbij moet in de eerste plaats 
gekozen worden of investeringen in isolatie de voorkeur krijgen boven investeringen in 
hernieuwbare energie. Wanneer deze keuze gemaakt is, moet men ook nog eens kiezen in welke 
soorten hernieuwbare energie en welke isolatietechnieken geïnvesteerd wordt en hoeveel in elk. 
Tot op heden kunnen we enkel beroep doen op professioneel advies en de klassieke 
investeringsanalyse wanneer we voor dergelijke keuzes staan. Een investeringsanalyse heeft echter 
als grootste nadeel dat deze techniek enkel bepaalde investeringen of projecten met elkaar kan 
vergelijken en niet in staat is om zelf de meest rendabele investeringsmix te berekenen. Het levert 
bijgevolg enkel de optimale keuze gegeven een aantal investeringsscenario’s, maar voor het 
berekenen van de meest rendabele investeringsmix is de klassieke investeringsanalyse 
ontoereikend en is een optimalisatietechniek aangewezen.  

Niet alleen particulieren, maar ook overheidsinstanties zijn steeds meer geïnteresseerd in 
energiebesparende investeringen. De redenen zijn in dit geval eerder van ecologische dan van 
economische aard, al dan niet onder druk van hogere instanties zoals de Europese Unie (Vlaams 
Energieagentschap, n.d. a). In België heeft de Vlaamse overheid op 28 september 2012 beslist dat 
vanaf 1 januari 2014 in alle nieuwbouw verplicht een minimumhoeveelheid energie uit 
hernieuwbare energiebronnen gebruikt moet worden. Een administratieve geldboete ten gevolge 
van het negeren van deze nieuwe verplichting kan ook vermeden worden wanneer het E-peil 
(energieprestatiepeil) van de woning voldoet aan een strengere maximum E-peileis (Vlaamse 
overheid, n.d. a). De Vlaamse overheid laat de keuze tussen investeringen in isolatie en 
investeringen in hernieuwbare energie vrij.  

Particulieren die een huis willen bouwen weten nu dat ze een minimale energiebesparende 
investering moeten doen om een boete te vermijden, maar de juiste keuze maken is niet altijd 
evident. Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw), benadrukt naar 
aanleiding van deze nieuwe wetgeving dat isolatie altijd op de eerste plaats moet komen alvorens 
hernieuwbare energie-installaties overwogen worden (Nieuwsblad, 2013). Met dit onderzoek willen 
we nagaan in welke mate deze stelling klopt. Bovendien zijn niet alle situaties waarin particulieren 
zich kunnen bevinden dezelfde, en zullen eigenschappen zoals beschikbaar budget, type en grootte 
van de woning, en dergelijke een belangrijke rol spelen in deze keuze. Ook kan het zijn dat de 
meest rendabele investeringen in energiebesparende maatregelen verder reiken dan wat de 
Vlaamse overheid als minimum oplegt, wat deze verplichting in principe overbodig zou moeten 
maken. Aangezien mensen echter (uit onwetendheid of door andere redenen) niet altijd de meest 
rendabele beslissingen nemen kan een wettelijk minimum toch zinvol zijn en zou deze misschien 
zelfs beter opgetrokken worden tot een punt waarop het voor iedereen optimaal is. Daarmee 
zouden dan niet alleen de Europese doelstellingen bereikt worden maar zou de Vlaamse overheid 
haar particuliere nieuwbouweigenaars bovendien een dienst bewijzen door hun de meest rendabele 
investeringen op te leggen. Ook het omgekeerde is uiteraard mogelijk, dat een wettelijk minimum 
zoals de huidige maatregel noodzakelijk is aangezien er anders, door het ontbreken van enige 
economische aantrekkelijkheid, weinig of helemaal niet in energiebesparende investeringen 
geïnvesteerd zou worden. Een optimalisatiemodel dat de meest rendabele investeringsmix 
berekent voor diverse scenario’s en dus nagaat of het inderdaad beter is om, bij een eventueel 
beperkt budget, eerst te investeren in isolatie en pas daarna in hernieuwbare energie, kan 
bijgevolg een enorme meerwaarde leveren voor particulieren die een woning willen bouwen en 
voor moeilijke investeringskeuzes staan. Aan de hand van de bekomen resultaten en de daaruit 
getrokken conclusies kunnen we dan voor de verschillende onderzochte scenario’s adviseren welke 
investeringen het best gedaan kunnen worden en in welke mate isolatie de voorkeur krijgt boven 
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hernieuwbare energie. Deze conclusies bieden dan de verdere mogelijkheid tot een beoordeling van 
het nut van de nieuwe Vlaamse wetgeving inzake energiebesparende investeringen bij nieuwbouw.  

1.1 Onderzoeksachtergrond   

Voor we met een onderzoek kunnen starten moeten we weten uit welke maatregelen gekozen kan 
worden om aan de nieuwe wetgeving inzake energiebesparing te voldoen. Deze wetgeving houdt in 
dat in alle nieuwbouw (of wat daarmee wordt gelijkgesteld) en waarvoor een melding wordt gedaan 
of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014, verplicht een 
minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen gebruikt moet worden (Vlaamse 
overheid, n.d. a). Er zijn zes mogelijke maatregelen waarmee men kan voldoen aan deze nieuwe 
eis: het installeren van een thermisch zonne-energiesysteem (zonneboiler), het installeren van een 
fotovoltaïsch zonne-energiesysteem, het gebouw verwarmen via een warmtepomp, het gebouw 
verwarmen met biomassa, het gebouw aansluiten op een stadsverwarmingsnet of participeren in 
een project voor hernieuwbare energie (Vlaams Energieagentschap, n.d. a). Het minimumaandeel 
kan bereikt worden door ofwel één van de zes maatregelen toe te passen (en te voldoen aan de 
voorwaarden van die maatregel), ofwel door minstens 10 kWh per jaar energie per vierkante meter 
bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen te halen, eventueel via een 
combinatie van maatregelen uit de lijst (Vlaamse overheid, n.d. a).  

Voor de installatie van een zonneboiler geldt dat deze installatie minstens 0.02 vierkante meter 
collectoroppervlak (apertuur) per vierkante meter bruto vloeroppervlakte moet hebben. Bij de 
keuze voor fotovoltaïsche zonnepanelen moeten deze minstens 7 kWh energie per jaar per 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte opwekken. Wanneer biomassa of een warmtepomp als 
hoofdverwarming gekozen wordt, moet dit minstens 85% van de bruto-energiebehoefte van de 
verwarming dekken. Indien de woning aangesloten wordt op het stadsverwarmingsnet moet 
minstens 45% van deze verwarming uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn, en tot slot is een 
participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie van minstens 20 euro per 
vierkante meter bruto vloeroppervlakte mogelijk. Naast deze minimumvereisten zijn er ook nog 
een aantal kwaliteitseisen waaraan voldaan moeten worden, zoals de oriëntatie van de 
zonnepanelen en dergelijke (Vlaams Energieagentschap, n.d. b).  

Zoals eerder vermeld is het alternatief voor een investering in hernieuwbare energie het verlagen 
van het E-peil. Dit is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties 
ervan in standaardomstandigheden (Vlaams Energieagentschap, n.d. c). Hoe lager het E-peil, hoe 
energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van de luchtdichtheid, thermische isolatie, 
oriëntatie, compactheid en bezonning van de woning, maar wordt ook beïnvloed door de vaste 
installaties voor verwarming, koeling, warmwatervoorziening, ventilatie en verlichting van de 
woning (Vlaams Energieagentschap, n.d. c). Het maximaal toegelaten E-peil bedraagt in 2015 E60, 
met een maximaal toegelaten isolatiewaarde van K40, maar zal in de toekomst steeds verder 
verlaagd worden (Vlaams Energieagentschap, n.d. d). Voor bouwprojecten waarbij geen van 
hierboven vermelde hernieuwbare energiesystemen gebruikt zijn of waarbij de systemen niet 
voldoen aan de voorwaarden, wordt het maximaal toegelaten E-peil 10% strenger (Vlaamse 
overheid, n.d. a).  

Deze nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie 
(2009/28/EG). Deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten van de Europese Unie in hun 
bouwvoorschriften en -regels of op andere wijze met gelijkaardig effect eisen dat in nieuwe 
gebouwen en in bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, minimumniveaus van 
energie uit hernieuwbare bronnen worden gebruikt. Ook de Europese Richtlijn Energieprestatie 
Gebouwen (2010/31/EU) heeft een aandeel in deze nieuwe wetgeving. Deze richtlijn legt de 
lidstaten op dat bij nieuwe gebouwen, voor met de bouw begonnen wordt, de technische, 
milieugerelateerde en economische haalbaarheid van alternatieve energiesystemen wordt 
overwogen als die beschikbaar zijn, en in aanmerking wordt genomen. De verplichting is tot slot 
via een wijziging van het Energiebesluit opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving 
(Vlaamse Regering, 2012).  

1.2 Rol van de overheid  

Het hoofddoel van een energiebeleid bestaat erin het bereiken van een hogere energie-efficiëntie 
van gebouwen interessanter te maken voor de hele maatschappij. Dit is noodzakelijk omwille van 
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de vele huidige energiegerelateerde problemen, zoals klimaatverandering en de uitputting van 
natuurlijke grondstoffen. De belangrijkste barrière hierbij is dat de kostenbesparingen die het 
gevolg zijn van potentiële energiebesparingen, en die over het algemeen beschouwd worden als 
het enige financiële voordeel bij energiebesparende investeringen, vaak niet voldoende groot zijn 
om de nodige investeringen te motiveren (Popescu, Bienert, Schützenhofer & Boazu, 2012). Het is 
dus onder andere de taak van overheden om deze barrières weg te werken en energiebesparende 
investeringen economisch voordeliger te maken.  

Verschillende studies, zoals die van Kablan (2004) en Hassett en Metcalf (1993), hebben 
aangetoond dat wet- en regelgeving in de vorm van energie-efficiënte standaarden de meest 
effectieve beleidsinstrumenten zijn om de nationale energie-efficiëntie te verbeteren. Bovendien 
hebben dit soort maatregelen het grootste positieve effect op het aantal technologische innovaties 
die gericht zijn op het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen (Noailly, 2012), wat 
energiebesparende investeringen alleen maar interessanter kan maken voor de consument. Hieruit 
kunnen we besluiten dat de nieuwe Vlaamse wetgeving geen slechte maatregel is om de Europese 
richtlijnen door te voeren. Effectief is echter niet hetzelfde als (kosten)efficiënt. Vele economen, 
zoals Gillingham, Newell en Palmer (2009), zijn dan ook eerder voorstanders van marktgerichte 
beleidsinstrumenten.  

We weten nu dat energiestandaarden effectief zijn, maar zijn ze ook voordelig voor de consument? 
In principe zouden verplichtingen opgelegd door de overheid overbodig moeten zijn en zouden 
particulieren uit eigen beweging energiebesparende investeringen moeten doen omdat dit 
economisch voordelig is. Met dit onderzoek willen we onder andere te weten komen of dit in 
Vlaanderen het geval is. Wanneer energiebesparende investeringen economisch voordelig blijken 
maar standaarden toch nodig zijn, spreken we van een energy-efficiency gap (Jaffe & Stavins, 
1994). Volgens Lior (2011) zou een energiebeleid veel effectiever zijn wanneer de tastbare 
voordelen van energiebesparende investeringen significant worden door gebruik te maken van 
marktmechanismen in plaats van enkel wet- en regelgeving. Particuliere woningeigenaars kunnen 
bijvoorbeeld extra gemotiveerd worden door een stijging van de waarde van hun woning wanneer 
deze energiebesparende maatregelen ondergaan heeft (Popescu et al., 2012). Aangezien elke 
vastgoedmarkt echter verschillend is, zijn studies nodig om te weten te komen of 
energiebesparende investeringen zich ook echt vertalen in economische waarde. Indien het 
antwoord positief is, kan de ontwikkeling van methoden die de toegevoegde waarde als gevolg van 
energie-efficiëntie kwantificeren zeer nuttig zijn om auditmethoden te verbeteren. Een energie 
audit is een gedetailleerd rapport over de energiekarakteristieken van een woning en de 
aanbevolen maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen, inclusief een financiële analyse en 
rekening houdend met het energiebeleid dat van toepassing is. Overheden zouden bijgevolg hun 
burgers meer bewust moeten maken van alle voordelen van energie-efficiënte woningen, en niet 
enkel eisen dat de 20-20-20 doelstellingen gehaald worden (Popescu et al., 2012). Deze 
doelstellingen houden in dat de Europese Unie tegen 2020 de uitstoot van CO2 met 20% moet 
terugdringen, het energieverbruik met 20% moet laten dalen en 20% van het totale 
energiegebruik afkomstig moet zijn uit hernieuwbare energiebronnen. Bovendien moet 10% van de 
brandstof in de transportsector uit elektriciteit, waterstof of biobrandstoffen bestaan (Europa Nu, 
2014).  

1.3 Soorten woningen en energie  

Een van de opgelegde beperkingen van het model zal een minimale vereiste hoeveelheid energie 
zijn waaraan voldaan moet worden. Welke investeringsmix ook bekomen wordt, er moet steeds 
een bepaalde hoeveelheid energie opgewekt of aangekocht worden. Deze hoeveelheid is 
afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type en de grootte van de woning. Een andere 
belangrijke factor is de hoeveelheid inwoners en hun levenswijze, aangezien zij uiteindelijk bepalen 
hoeveel energie ze zullen verbruiken in hun woning. Deze drie factoren zullen in het model 
opgenomen worden, maar er zal nog steeds vertrokken moeten worden van een geschatte waarde 
per situatie. Deze waarde is afhankelijk van de soort woning met betrekking tot energieverbruik. Er 
kunnen drie soorten woningen onderscheiden worden: de standaard woning, de lage-
energiewoning en de passiefwoning (Audenaert, De Cleyn & Vankerckhove, 2008). Onder een 
standaard woning rekenen we een woning die volgens de normale gebruiken van een land 
gebouwd wordt en aan de wettelijk vereiste energiestandaarden voldoet. Ook in Vlaanderen 
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moeten alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voldoen 
aan bepaalde energienormen (Vlaamse overheid, n.d. b). Deze normen worden de EPB-eisen 
(Energieprestaties en Binnenklimaat) genoemd. Voor nieuwbouw omvat dit normen over 
thermische isolatie (K-peil), energieprestatie (E-peil) en binnenklimaat (ventilatie). De term lage-
energiewoning verwijst naar een woning die volgens speciale ontwerpcriteria gebouwd is met de 
bedoeling de werkzame energie te minimaliseren. Passiefwoningen zijn dan weer een soort van 
lage-energiewoning waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van passieve technieken 
(Audenaert et al., 2008). Passieve technieken maken gebruik van de thermische eigenschappen 
van materialen en vereisen geen externe energiebron (Green, 2012). De keuze van de soort 
woning heeft een invloed op de minimale nood aan energie en zal bijvoorbeeld lager zijn in een 
passiefwoning dan in een standaard woning. We gaan in dit onderzoek uit van standaard woningen 
waarbij enkel aan de wettelijke vereisten voldaan moet worden. Alle bijkomende investeringen in 
isolatie die het model aanbeveelt zullen dan bepalen hoe energiezuinig of ‘passief’ een woning het 
best gebouwd moet worden.  

Ook moeten we een onderscheid maken tussen de verschillende soorten energieverbruik in de 
levenscyclus van woningen. Zo is er een verschil tussen ingebedde energie en functionele energie 
(Sartori & Hestnes, 2007). Ingebedde energie is de som van alle energie die nodig is om de 
materialen die gebruikt worden in de bouw van een woning te produceren. Functionele energie 
daarentegen wordt verbruikt tijdens de operationele fase van de woning en omvat energie nodig 
voor verwarming, verlichting, ventilatie en dergelijke (Sartori & Hestnes, 2007). Het model dat we 
zullen opstellen zal enkel rekening houden met functionele energie en niet met ingebedde energie, 
aangezien enkel dit soort energieverbruik relevant is voor ons onderzoek.  

1.4 Economische performantie 

Voornamelijk isolatie en ventilatie zorgen bij de bouw van een passiefwoning voor een hogere kost 
ten opzichte van een lage-energiewoning, waarbij deze laatste voornamelijk gebruik maakt van 
natuurlijke ventilatie zoals open ramen in plaats van een gecontroleerd ventilatiesysteem dat bij 
passiefwoningen gebruikelijk is (Audenaert et al., 2008). Een standaard woning heeft uiteraard de 
laagste bouwkosten, aangezien hier minder geïnvesteerd wordt in isolatie dan in de andere twee 
soorten woningen. Deze hogere kosten worden volgens Audenaert et al. (2008) echter in beide 
gevallen binnen de twintig jaar terugverdiend dankzij de besparingen op de jaarlijkse energie 
uitgaven. Enkel in geval van een zwakke stijging van de energieprijzen (jaarlijks minder dan 10%) 
ligt de terugverdientijd van de passiefwoning hoger dan twintig jaar. Aangezien de toekomst van 
de energieprijzen onvoorspelbaar is, houden passiefwoningen meer risico in dan lage-
energiewoningen, maar in de meeste scenario’s zijn ze beiden rendabeler dan standaard woningen 
op de middellange of lange termijn (Audenaert et al., 2008). We concluderen hieruit dat 
investeringen in isolatie en in ventilatie economisch gezien interessant kunnen zijn, maar dat er 
een grens is. Vanaf een bepaald punt kunnen bijkomende investeringen steeds minder interessant 
worden, vooral wanneer er rekening gehouden wordt met verschillende energieprijsscenario’s.  

Ook investeren in hernieuwbare energie kan enorm rendabel zijn. Zonneboilers zijn volgens 
Shukla, Sumathy, Erickson & Gong (2013) bijvoorbeeld zeer kostenefficiënt, met een gemiddelde 
terugverdientijd van slechts twee tot vier jaar. Deze relatief korte terugverdientijd hebben 
zonneboilers onder andere te danken aan de lage onderhoudskosten in vergelijking met andere 
zonne-energie-installaties. Een studie gebaseerd op Ierse data toont aan dat de terugverdientijd 
voor fotovoltaïsche zonne-energie enorm kan variëren, afhankelijk van de locatie, installatie en 
verschillende economische variabelen (Kelleher & Ringwood, 2009). Voor een warmtepomp werd 
de terugverdientijd bij een interestvoet van drie percent op achttien jaar geschat (Saari et al., 
2012). Deze verschillende terugverdientijden zijn in realiteit echter enorm afhankelijk van 
technologie, klimaat, energieprijzen en interestvoeten. Bovendien zijn we in dit onderzoek niet echt 
geïnteresseerd in de snelste terugverdientijd maar in de meest rendabele investering over een 
bepaalde tijdsduur. De conclusie van de besproken studies is voornamelijk dat we weten dat, net 
als investeringen in isolatie, ook investeringen in hernieuwbare energie enorm interessant kunnen 
zijn, maar dat het kiezen van de juiste installatie(s) en de juiste hoeveelheid ontzettend belangrijk 
is. Dit is dan ook waar we met dit onderzoek hulp bij willen bieden.  
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1.5 Betalingsbereidheid 

We weten nu dat energiebesparende investeringen economisch voordelig kunnen zijn, maar weten 
particulieren dit ook? En benutten ze deze opportuniteiten wel voldoende? Een keuze-experiment 
dat de betalingsbereidheid evalueert van particuliere woningeigenaars en huurders van 
appartementen in Zwitserland om te betalen voor energiebesparende maatregelen in de vorm van 
ventilatiesystemen en isolatie van ramen en gevels, toont aan dat de voordelen van 
energiebesparing significant gewaardeerd worden door particulieren (Banfi, Farsi, Filippini & Jakob, 
2008). Deze voordelen bestaan zowel uit individuele energiebesparingen als uit ecologische 
voordelen en comfortvoordelen zoals thermisch comfort, betere luchtkwaliteit en bescherming 
tegen geluidshinder.  

Voor hernieuwbare energie bekomen we een andere bevinding. Een keuze-experiment dat de 
betalingsbereidheid van gezinnen in het Verenigd Koninkrijk voor hernieuwbare energie-installaties 
(PV zonne-energie, micro-windenergie, thermische zonne-energie, warmtepomp, biomassa en 
pelletkachel) onderzoekt, toont aan dat ondanks het feit dat hernieuwbare energie-installaties 
significant gewaardeerd worden door gezinnen, deze waarde voor de meeste gezinnen niet 
voldoende groot is om de investeringskosten te dekken (Scarpa & Willis, 2010).  

Dit zijn uiteraard slechts kleinschalige studies die in een bepaald land in een bepaalde periode zijn 
uitgevoerd, maar we kunnen hier toch uit concluderen dat bij vele particulieren de drempel om te 
investeren in isolatie waarschijnlijk iets lager ligt dan de drempel om te investeren in hernieuwbare 
energie. De hogere investeringskosten bij hernieuwbare energie-installaties ten opzichte van 
investeringen in isolatie spelen hier zeker een belangrijke rol. Met dit onderzoek willen we onder 
andere te weten komen of deze terughoudendheid ten opzichte van hernieuwbare energie terecht 
is, en in welke mate isolatie te verkiezen is boven hernieuwbare energie.  

Momenteel zijn er voor nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag na 31 december 2013 enkel nog 
subsidies voor een verlaagd E-peil, zowel van de Vlaamse overheid als van de 
elektriciteitsnetbeheerders (Vlaams Energieagentschap, n.d. e).  

1.6 Eerder onderzoek 

Een voorbeeld van een geheeltallig optimalisatiemodel voor energiebesparende maatregelen dat 
het dichtst aansluit bij ons onderzoek vinden we terug in de studie van Beliën, Colpaert, De Boeck, 
Eyckmans en Leirens (2013). Hierin wordt een fictief optimalisatiemodel opgesteld om de optimale 
mix van verschillende types krachtcentrales (waaronder hernieuwbare energie-installaties) te 
vinden in een energievoorzieningsspel, het EnergyState spel genaamd (Wouters, Geerts, Van 
Hevel, Eyckmans & Verbeke, 2009), waarbij de kosten geminimaliseerd worden, gegeven dat een 
bepaald energielevel wordt bereikt en bepaalde vervuiling een limiet niet overschrijdt of vice versa. 
Het principe is hier gelijk aan ons onderzoek. Ook hier wordt gezocht naar de meest rendabele 
investeringsmix, die ook hier berekend wordt door de totale kosten te minimaliseren, rekening 
houdend met een minimale vereiste hoeveelheid energie die geproduceerd moet worden. Het 
verschil, naast het ontbreken van isolatie in dit voorbeeld, is voornamelijk dat wij in onze studie in 
principe geen rekening houden met het milieu en we ons model dus geen vervuilingslimiet zullen 
opleggen als beperking. Waar we echter wel rekening mee houden, zijn de wettelijk vereiste 
energiestandaarden voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen vanaf 2015, die particuliere 
nieuwbouweigenaars in principe verplichten om rekening te houden met het milieu.  

2 Methoden 
We hebben in dit onderzoek gebruik gemaakt van de oplossingstechniek mathematische 

optimalisering om, gegeven bepaalde opgelegde beperkingen en specifieke eigenschappen van een 
woning, een lineair geheeltallig optimalisatiemodel op te stellen dat gebruikt kan worden om 
optimale investeringsbeslissingen te nemen. Voor de optimalisatie zelf werd de Solver functie in 
Microsoft Excel gebruikt. De bekomen resultaten worden aan de hand van beschrijvende statistiek 
geanalyseerd en geïnterpreteerd.  

De strategie die bij het onderzoek gevolgd werd is mathematische optimalisering, en specifieker 
lineaire (geheeltallige) optimalisering. Een lineair geheeltallig optimaliseringsprobleem is een 
optimaliseringsprobleem waarbij de doelfunctie en alle opgelegde beperkingen lineaire functies zijn 
en sommige of alle variabelen gehele getallen zijn (Winston, 2004).  
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Deze studie is een vorm van toegepast onderzoek, aangezien het particulieren moet helpen om bij 
het bouwen van een woning de onzekerheid over de meest rendabele energiebesparende 
investeringen weg te werken. 

Voor het bepalen van alle gegevens en data parameters werd gebruik gemaakt van kwantitatieve 
secundaire data. Voor het verzamelen van deze gegevens hebben we zowel bestaande literatuur 
als instanties zoals Eandis en ondernemingen in de bouwsector, de isolatiesector en de 
hernieuwbare energiesector geraadpleegd. Dit gebeurde zowel door gebruik te maken van het 
internet als door middel van direct contact op de bouw-, renovatie- en woonbeurs Batibouw in 
maart 2015.  

De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het opstellen van een lineair geheeltallig 
optimalisatiemodel dat in staat is om voor verschillende situaties de meest rendabele 
investeringsmix te berekenen en zo een aanbeveling naar energiebesparende investeringen te 
doen. De optimalisatietechniek die we hierbij zullen gebruiken is mathematische optimalisering. 
Een optimalisatiemodel bestaat steeds uit een doelfunctie, een aantal beslissingsvariabelen en 
bepaalde opgelegde beperkingen (Winston, 2004). De onderzoeksdoelstellingen zijn bijgevolg het 
bepalen en opstellen van deze drie modelcomponenten. Aangezien de doelfunctie en bepaalde 
opgelegde beperkingen er voor de sommige scenario’s anders zullen uitzien, kunnen we in principe 
spreken van meerdere modellen.  

De verschillende gegevens van deze scenario’s zullen we moeten bepalen en ingeven in de 
modellen. Wanneer alle modellen volledig opgesteld zijn, kunnen ze een voor een geoptimaliseerd 
worden met behulp van optimaliseringssoftware. Tot slot zullen we door middel van beschrijvende 
statistiek de bekomen resultaten analyseren en interpreteren. De bedoeling is om te weten te 
komen onder welke voorwaarden het interessant is om te investeren in bepaalde 
energiebesparende maatregelen, en vanaf wanneer deze optimale investeringsmix wijzigt. Hieruit 
zullen we dan de nodige conclusies trekken.  

3 Resultaten  

3.1 Ontwerp model 

3.1.1 Afbakeningen  

Een eerste belangrijke afbakening van dit onderzoek is dat we ons beperken tot enkel 
nieuwbouwwoningen bij particulieren in Vlaanderen. Renovatiewerken en bedrijfsgebouwen maken 
bijgevolg geen deel uit van dit onderzoek. Ook laten we appartementen buiten beschouwing, 
aangezien appartementsblokken steeds in hun geheel gebouwd worden en particulieren hierdoor 
geen eigen appartement kunnen bouwen.  

Ook bij het ontwerp van het model hebben we bepaalde afbakeningen en veronderstellingen 
gemaakt. Om te beginnen beperken we ons enkel tot lineaire relaties. Niet-lineariteit kan namelijk 
voor oplossingsproblemen zorgen, waarbij de looptijd bij optimalisatie enorm hoog kan oplopen en 
het vinden van een optimale oplossing niet altijd gegarandeerd is, zeker wanneer de gratis Solver 
functie in Excel gebruikt wordt. Voor lineaire modellen met een beperkt aantal variabelen en 
beperkingen, het model uit maximaal tweehonderd variabelen bestaan (Kerkhove, 2014), kan de 
Solver functie echter steeds een optimale oplossing vinden en is de looptijd van de 
optimalisatieberekeningen over het algemeen veel korter dan bij niet-lineaire modellen. Door 
gebruik te maken van andere optimalisatieprogramma’s zoals CPLEX Optimizer zouden de 
problemen rond niet-lineariteit opgelost kunnen worden (het toegelaten aantal variabelen en 
beperkingen is echter ook niet onbeperkt). Toch zijn er drie redenen waarom we bewust gebruik 
maken van de gratis Solver functie in Excel. De eerste reden is dat het gratis en toegankelijk is 
voor iedereen die over een computer met Excel beschikt. Een tweede reden is de 
gebruiksvriendelijkheid. Met een korte uitleg en een degelijke basiskennis van Excel zou in principe 
iedereen in staat moeten zijn om gegevens in een reeds opgesteld model in Excel aan te passen en 
het model vervolgens met behulp van de Solver functie te optimaliseren. De derde reden is de 
overzichtelijkheid. De eigenschappen, gegevens en resultaten worden duidelijk weergegeven in de 
verschillende cellen en tabbladen in Excel, en een duidelijke lay-out maakt alles nog 
overzichtelijker. Het is dan ook de bedoeling dat particulieren die willen bouwen, of hun aannemer, 
het model dat in dit onderzoek ontworpen wordt gemakkelijk zelf kunnen gebruiken en de 
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resultaten zelf kunnen analyseren. Optimalisatieprogramma’s als CPLEX Optimizer zijn in 
tegenstelling tot de Solver functie minder gebruiksvriendelijk (zeker voor mensen die niet gewoon 
zijn om met optimalisatieprogramma’s te werken) en de bekomen resultaten worden minder 
overzichtelijk weergegeven.  

Indien het optimalisatieproces met Solver functie zelfs bij de lineaire modellen traag zou verlopen, 
kunnen we gebruik maken van de Premium Solver Platform functie. Dit is een krachtigere versie 
van de gratis Solver functie, waarmee accuratere resultaten in minder tijd bekomen kan worden 
(Frontline Solvers, n.d.). Deze uitbreiding in Excel is niet gratis maar er kan steeds een gratis 
proefversie van dertig dagen gedownload worden, wat zowel in dit onderzoek als voor gebruikers 
van het model voldoende tijd zou moeten zijn om alle nodige modellen te optimaliseren.  

Verder zijn niet alle mogelijke energiebesparende en energievoorzienende maatregelen in het 
model opgenomen. We houden bijvoorbeeld rekening met alle maatregelen om aan de nieuwe EPB-
eis te voldoen (Vlaams Energieagentschap, n.d. b), behalve stadsverwarming omdat dit in 
Vlaanderen zelden voorkomt (Quackels Woningbouw, 2014). Ook het gebruik van elektriciteit als 
energiebron voor ruimteverwarming wordt uit het model weggelaten, aangezien dit tweeëneenhalf 
tot vijf keer duurder is dan gas of stookolie en bijgevolg af te raden is (Spiere-Helkijn, n.d.).  

Aangezien voor een bepaalde vraag naar sanitair warm water de aankoop van een elektrische 
boiler, een aardgasboiler, een stookolieboiler en een aparte boiler met verbindingsleidingen 
ongeveer in dezelfde prijsklasse liggen, en we ervan uitgaan dat mensen sowieso over een boiler 
moeten beschikken voor de voorziening van sanitair warm water (we laten doorstromers buiten 
beschouwing), hebben we de investeringskost van een boiler weggelaten uit het model. We houden 
eveneens geen rekening met het elektriciteitsverbruik dat nodig is om een condensatieketel te 
laten werken, aangezien dit verwaarloosbaar klein is en hier moeilijk betrouwbare gegevens over te 
vinden zijn. Tot slot wordt ook het elektriciteitsverbruik dat nodig is voor de circulatie van het 
water in het centrale verwarmingssysteem buiten beschouwing gelaten omdat dit voor alle 
woningen in dit onderzoek hetzelfde is en net als de aankoop van een boiler dus geen invloed heeft 
op de meest rendabele investeringsmix.  

Een andere belangrijke afbakening is dat we geen rekening houden met subsidies. Voor 
nieuwbouwwoningen in 2015 zijn er in Vlaanderen namelijk zeer weinig subsidies (Vlaamse 
overheid, n.d. c), die we bovendien niet op een lineaire manier in het model kunnen verwerken. 
Verder houden we geen rekening met inflatie en ook schrikkeljaren worden buiten beschouwing 
gelaten. We veronderstellen dus dat een jaar steeds uit 365 dagen bestaat. Ook zijn alle periodieke 
waarden in het model steeds jaarlijkse waarden en maken we geen onderscheid tussen de 
verschillende seizoenen in een jaar, maar maken we de veronderstelling dat een jaar steeds over 
gelijkaardige dagen, weken en maanden beschikt. Als gevolg hiervan zijn zogenaamde ‘hybride’ 
oplossingen, waarbij zowel in een lucht/water warmtepomp als in een condensatieketel 
geïnvesteerd wordt, niet mogelijk. De bedoeling hiervan is namelijk dat wanneer de 
buitentemperaturen in de winter beginnen te dalen en de lucht/water warmtepomp een lager 
rendement haalt, de verwarmingsinstallatie enkel op de condensatieketel werkt. Wanneer het dan 
weer lente wordt en de buitentemperaturen terug stijgen, kunnen de condensatieketel en 
warmtepomp afwisselend werken of kan de condensatieketel zelfs uitgeschakeld worden.  

3.1.2 Scenario’s 

We zullen in dit onderzoek rekening houden met verschillende scenario’s. Elk scenario zal in 
principe een ander model inhouden, en vereist bijgevolg een nieuwe optimalisatie. Dit wil zeggen 
dat bepaalde gegevens of parameters afhankelijk van het scenario zullen veranderen. Om te 
beginnen beschouwen we drie woningtypes: de open woning, de halfopen woning en de gesloten 
woning. Elk type woning wordt vervolgens opgedeeld volgens grootte. De gemiddelde bewoonbare 
oppervlakte van een huurwoning en koopwoning bedroeg in 2014 respectievelijk 122 en 134 m², 
wat een gemiddelde bewoonbare oppervlakte van 128 m² oplevert (Vanhove, 2014). Aangezien we 
voor alle woningen twee even grote verdiepingen en geen aanwezigheid van een kelder of zolder 
veronderstellen, gaan we voor de gemiddeld grote woning uit van volgende afmetingen: 10,7 
meter breed en 6 meter diep. De afmetingen van een kleine woning zijn in het model 8 meter als 
breedte en 5 meter als diepte, wat een bewoonbare oppervlakte van 80 m² betekent. Voor een 
grote woning bedraagt de breedte 18 meter en de diepte 10 meter, wat resulteert in een 
bewoonbare oppervlakte van 360 m². Deze eigenschappen zijn belangrijk voor de berekening van 
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het E-peil en het bepalen van de hoeveelheid muurisolatie van de woning. Een gesloten woning 
heeft namelijk minder muren om te isoleren dan een open woning. Het type en de grootte van de 
woning zijn in dit onderzoek de enige veranderende eigenschappen die het uiterlijk van de woning 
bepalen alvorens deze geoptimaliseerd worden, wat resulteert in negen verschillende 
basiswoningen (alle mogelijke combinaties van het type en de grootte van de woning). Elk model 
zal steeds vanuit één van deze negen basiswoningen vertrekken.  

Naast de grootte van de woning houden we ook rekening met het feit dat niet alle woningen van 
dezelfde grootte hetzelfde energieverbruik hebben. Het energieverbruik is namelijk ook afhankelijk 
van het aantal inwoners en het gedrag van deze inwoners. Opnieuw maken we een opdeling in drie 
groepen: een klein gezin, een doorsnee gezin en een groot gezin. Met een klein gezin bedoelen we 
dat de woning door slechts één inwoner met een ‘normaal’ verbruik bewoond wordt. Aangezien een 
doorsnee Vlaams gezin uit 2,2 personen bestaat (Vlaamse overheid, n.d. d), vertegenwoordigt een 
doorsnee gezin in het model twee à drie inwoners met een normaal verbruik. Met een groot gezin 
tot slot bedoelen we grootverbruikers, of meer specifiek een zestal inwoners met een normaal 
verbruik.  

Ook de tijdshorizon van het model zal wijzigen, aangezien dit een invloed kan hebben op de 
uiteindelijke resultaten van het model. De meest rendabele investeringsmix kan namelijk, door de 
eventueel hoge investeringskosten die gemaakt moeten worden en de verwachte verandering van 
de energieprijzen, verschillen wanneer men bijvoorbeeld vijftig in plaats van tien jaar in een 
woning verblijft. We zullen elk scenario telkens over een tijdshorizon van twintig, dertig en veertig 
jaar berekenen.  

Wanneer we alle mogelijke combinaties van de hierboven vermelde eigenschappen nemen, 
bekomen we 81 verschillende scenario’s en dus 81 verschillende modellen. Deze vormen de 
basismodellen van dit onderzoek. We zullen echter nog een aantal extra scenario’s toevoegen om 
de invloed van bepaalde eigenschappen, die bij de basismodellen onveranderd blijven, op de meest 
rendabele investeringsmix te onderzoeken.  

Een eerste eigenschap is het beschikbaar budget van de particulier die wilt bouwen. Hieronder 
verstaan we het maximale bedrag dat de bank bereid is om als woonlening te geven aan de 
particulier. De grootte van de woonlening hangt voornamelijk af van het inkomen van de particulier 
in kwestie (BNP Paribas Fortis, n.d.). In de basismodellen houden we geen rekening met een 
budgetbeperking en veronderstellen we dus dat de particulier steeds over het budget beschikt dat 
nodig is om de optimale doelfunctiewaarde te bekomen. Een tweede eigenschap is de 
beschikbaarheid van aardgas. Niet elke woning beschikt, afhankelijk van de locatie van de woning, 
over de mogelijkheid om de woning te laten aansluiten op het aardgasnet. In de basismodellen 
veronderstellen we telkens dat aardgas beschikbaar is. Een derde eigenschap is het bezit van een 
tuin die voldoende groot is voor de plaatsing van een horizontaal buizennetwerk. Hiervoor is 
namelijk een voldoende groot tuinoppervlak nodig (Warmtepompen Advies, 2014). Een vierde 
eigenschap is de jaarlijkse verandering van de energieprijzen. We gaan in de basismodellen telkens 
uit van eenzelfde verwachte jaarlijkse stijging van de energieprijzen. Een vijfde eigenschap is de 
mogelijkheid en bereidheid tot participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie. 
Door een gebrek aan aandelen die te koop zijn is het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om in een 
project voor productie van hernieuwbare energie te investeren. Ook kan het zijn dat de particulier 
die wilt bouwen niet bereid is om aandelen te kopen van een project dat geen absolute zekerheid 
kan bieden dat het de aandelen op elk moment in de toekomst kan terugbetalen, bijvoorbeeld door 
een faillissement van de organisatie achter het project. Een andere mogelijkheid is dat de 
particulier over niet voldoende geld beschikt om de aandelen in jaar 0 van de tijdshorizon te 
betalen. De zesde en laatste eigenschap die in de basismodellen onveranderd blijft, is de 
aanwezigheid van de verschillende overheidseisen met betrekking tot de bouw van een woning. In 
de basismodellen houden we steeds rekening met alle overheidseisen die in dit onderzoek vermeld 
worden.  

In de extra modellen zal/zullen telkens één of meerdere van deze eigenschappen verschillend zijn 
van deze in de basismodellen. Een eigenschap die we steeds onveranderd laten, is de spaarrente, 
die als discontofactor dienst doet. De gebruiker van het model kan dit echter zelf aanpassen naar 
zijn of haar toekomstverwachtingen.  
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3.1.3 Model 

Een optimalisatiemodel bestaat steeds uit een doelfunctie, een aantal beslissingsvariabelen en 
bepaalde opgelegde beperkingen (Winston, 2004). De doelfunctie vertegenwoordigt de totale 
actuele kost van een particuliere nieuwbouweigenaar, in functie van de verschillende 
beslissingsvariabelen en over een bepaalde tijdshorizon. Deze kost omvat de investeringskosten, 
herinvesteringskosten, jaarlijkse niet-investeringsgerelateerde kosten en restwaarde van de 
verschillende energiebesparende en energievoorzienende investeringen. De beslissingsvariabelen 
stellen de al dan niet investering in en de hoeveelheid van elke energiebesparende of 
energievoorzienende maatregel voor. Eerst zullen we de basisveronderstellingen toelichten die we 
bij de start van dit onderzoekt gemaakt hebben en belangrijk zijn om het model volledig te kunnen 
begrijpen, gevolgd door een overzicht van de verschillende sets en indices, parameters en 
beslissingsvariabelen.  

3.1.3.1 Veronderstellingen  
Het is de bedoeling dat de uiteindelijke woningen die we na optimalisatie bekomen, woningen zijn 
die volgens de normale gebruiken van Vlaanderen gebouwd worden en aan de wettelijk vereiste 
energiestandaarden voor nieuwbouwwoningen vanaf 2015 voldoen. Naast de veranderende 
eigenschappen zijn er een aantal veronderstellingen die we maken over de specifieke 
standaardeigenschappen van de verschillende basiswoningen. Onder een basiswoning verstaan we 
de woning die we bekomen wanneer alle beslissingsvariabelen waarde 0 krijgen, of anders gezegd 
de woning waaruit we vertrekken vóór optimalisatie. Een eerste eigenschap zijn de isolatiediktes 
van het dak, de muren en de vloeren, en het type beglazing. Aangezien de uiteindelijke woningen 
aan de wettelijk vereiste energiestandaarden moeten voldoen, hebben de basiswoningen 
isolatiewaarden die de maximaal toegelaten U-waarden niet overschrijden. De reden dat de U-
waarden in de basiswoningen meestal net iets lager liggen dan de maximaal toegelaten waarden is 
dat het aanbod van isolatiediktes, in dit onderzoek van de producent Recticel, niet altijd toelaat om 
de gewenste U-waarden exact te bereiken. De beglazing van de basiswoning bestaat bijvoorbeeld 
uit dubbele HR+ beglazing met een U-waarde van 1,45 W/m²K, terwijl de maximaal toegelaten U-
waarde voor nieuwbouwwoningen vanaf 2015 2 W/m²K bedraagt. De basiswoningen voldoen 
echter niet noodzakelijk aan het maximaal toegelaten E-peil in 2015 (E60), aangezien dit E-peil op 
verschillende manieren bekomen kan worden en het de bedoeling is dat de Solver functie in Excel 
naar de meest rendabele manier zoekt om aan alle wettelijk vereiste energiestandaarden te 
voldoen. 

Een andere eigenschap van de basiswoningen is dat het over een zadeldak beschikt, dit is namelijk 
de meest voorkomende dakvorm in België (Daktimmerwerken, n.d. ; Dzehverovic, 2014), dat de 
breedte en diepte van het dak gelijk zijn aan deze van de woning zelf, en dat een kant van het dak 
naar het zuiden gericht is. Deze veronderstellingen zijn belangrijk voor de keuze van de soort 
zonnepanelen, de energieopbrengst van deze panelen, de beschikbare oppervlakte voor het 
plaatsen van zonnepanelen en het aantal vierkante meter dakisolatie. Bovendien veronderstellen 
we zoals eerder vermeld twee even grote verdiepingen en een afwezigheid van een kelder en 
zolder, waardoor we de woningen in dit onderzoek als meetkundige balken, gelegen in de lengte 
langs de straatkant, kunnen omschrijven. Dit laatste is belangrijk om te weten of de korte of de 
lange muurzijde van de woning, bij een halfopen of gesloten woning, grenst aan de aangrenzende 
woning(en). In dit onderzoek zal dus steeds de korte zijde grenzen en de lange zijde langs de 
straatkant liggen. Omdat de glasoppervlakte minimaal 12% van de vloeroppervlakte in de kamer 
moet bedragen om de ruimte een aangenaam binnenklimaat te geven (Velux, 2013), gaan we voor 
elke woning in het model tot slot uit van een raamoppervlakte van 12% van de bewoonbare 
oppervlakte. Halfopen en gesloten woningen hebben minder muren om ramen in te plaatsen, maar 
aangezien de lange muurzijden steeds aan de buitenlucht grenzen, veronderstellen we dat alle 
ramen zich in deze muren bevinden.  

Voor we met het opstellen en optimaliseren van de verschillende modellen beginnen, willen we 
weten wat het E-peil van de verschillende basiswoningen is. We zijn namelijk benieuwd naar het 
aantal punten dat het E-peil moet zakken om het maximaal toegelaten E-peil van E60 niet te 
overschrijden. Het E-peil kan enkel dalen door te investeren in betere muur-, dak- of vloerisolatie, 
beter isolerende beglazing, een warmtepomp, een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen 
(Bouw-Energie, n.d.). Het E-peil van de verschillende basiswoningen is telkens na ingeven van 
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bepaalde eigenschappen berekend door de EPB-simulator van Bouw-Energie (Bouw-Energie, n.d.) 
en is terug te vinden in tabel 1. Het K-peil vinden we terug in tabel 2. De EPB-simulator werkt met 
dezelfde formules als de officiële EPB software, op uitzondering van enkele vereenvoudigingen 
waardoor er volgens Bouw-Energie een afwijking van ongeveer vijf percent op het berekende E-peil 
en K-peil kan zitten.  

We zien in tabel 2 dat het K-peil telkens lager ligt dan het maximaal toegelaten K-peil in 2015 
(K40), maar dat het E-peil voor alle basiswoningen in dit onderzoek boven het maximaal 
toegelaten E-peil van E60 ligt. Dit wil zeggen dat bijkomende investeringen noodzakelijk zijn om 
aan de wettelijk vereiste energiestandaarden voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen vanaf 2015 
te voldoen.  

Tabel 1: E-peil van de verschillende basiswoningen  

Type    /    Grootte Klein Gemiddeld Groot 

Open  E76 E75 E69 

Halfopen E72 E71  E67 

Gesloten E68 E68 E64 

 

Tabel 2: K-peil van de verschillende basiswoningen  

Type    /    Grootte Klein Gemiddeld Groot 

Open  K39 K37 K34 

Halfopen K35 K34 K32 

Gesloten K32 K31 K30 

 

Bij het ingeven van de woninggegevens in de simulator hebben we nog een aantal nieuwe 
veronderstellingen over bepaalde eigenschappen van de woning moeten maken. Om te beginnen 
veronderstellen we dat de dakisolatie zich tussen de houten balken van het hellend dak bevindt en 
dat er geen garagepoort aanwezig is. Voor de opbouw van de muren veronderstellen we het 
traditionele bouwprincipe, dit wil zeggen dat steen het voornaamste bouwmateriaal is. Om het 
extra energieverlies dat gepaard gaat met de bouwknopen, dit zijn punten waar twee isolatielagen 
elkaar raken, in rekening te brengen, hebben we gekozen voor ‘methode B’ aangezien dit de meest 
gebruikte methode is voor EPB-berekeningen voor nieuwbouwwoningen (Bouw-Energie, n.d.). Voor 
de luchtdichtheid van de woning, en dus het warmteverlies door allerlei spleten en kieren, gaan we 
uit van een ‘standaard bouw’.  

Verder gaan we ervan uit dat er geen schuiframen aanwezig zijn en dat de raamprofielen uit 
standaard materialen bestaan. Ook veronderstellen we dat er thermische afstandshouders in de 
ramen aanwezig zijn. Als opwekkingssysteem voor zowel ruimteverwarming als de voorziening van 
sanitair warm water gaan we uit van een condensatieketel met vloerverwarming als afgiftesysteem 
voor ruimteverwarming. De condensatieketel bevindt zich binnen in de geïsoleerde woning en 
maakt gebruik van een buitenvoeler. Een buitenvoeler is een temperatuursensor die aan de 
buitenkant van de woning is aangebracht en de buitentemperatuur opmeet (Bouw-Energie, n.d.). 
Deze staat in verbinding met de condensatieketel en zorgt voor een betere regeling van het 
verwarmingssysteem. De langste leidinglengte van de condensatieketel naar het bad of de douche 
bedraagt vier meter en van de condensatieketel naar het aanrecht in de keuken acht meter. Deze 
waarden zijn net als de dikte van de buitenmuur (het bouwblok) standaard in de simulator ingevuld 
en hebben we niet gewijzigd. Het ventilatiesysteem van de verschillende basiswoningen in dit 
onderzoek bestaat uit natuurlijke ventilatie, of anders gezegd standaard systeem A. Tot slot maken 
de basiswoningen geen gebruik van alternatieve energiesystemen, maar enkel van een 
condensatieketel.  

We kunnen nu het model opstellen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
sets en indices, data parameters en beslissingsvariabelen.  
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3.1.3.2 Sets en indices 

i є {ZB,…,EL3}: energiebesparende en energievoorzienende maatregelen 

j є {1,2,…,n}: jaren binnen de tijdshorizon n 

3.1.3.3 Data parameters 

ai: eenmalige investeringskost (in euro) per eenheid van de variabele Xi 

bij: niet-investeringsgerelateerde kosten (in euro) per eenheid van de variabele Xi in jaar j  

cij: hoeveelheid energie (in kWh) dat per eenheid van de variabele Xi opgewekt of uitgespaard 

wordt in jaar j  

dij: hoeveelheid elektriciteit (in kWh) input dat per eenheid van de variabele Xi in jaar j vereist is  

ei: aantal vierkante meter (in m2) dat variabele Xi per eenheid in beslag neemt  

fi: aantal punten dat het E-peil afneemt per eenheid toename van de variabele Xi 

EVj: minimale nood aan energie (in kWh) in jaar j voor ruimteverwarming 

EWj: minimale nood aan energie (in kWh) in jaar j voor de voorziening van sanitair warm water  

EEj: minimale nood aan energie (in kWh) in jaar j voor andere elektriciteitstoepassingen dan de 

voorziening van sanitair warm water  

B: maximaal budget (in euro) van de particulier  

O: beschikbare oppervlakte (in m2) voor de installatie van zonnepanelen 

VO: aantal vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte van de woning 

3.1.3.4 Beslissingsvariabelen  
XZB = 1 als investering in een zonneboiler, 0 anders 

XFV1 = 1 als investering in fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-installatie), 0 anders 

XFV2 = aantal wattpiek waaruit de aangekochte PV-installatie bestaat 

XWPH1 = 1 als investering in een bodem/water warmtepomp met een horizontaal buizennetwerk, 0 
anders 

XWPV1 = 1 als investering in een bodem/water warmtepomp met een verticaal buizennetwerk, 0 
anders 

XWPH2 = aantal kWh elektriciteit per jaar input voor gebruik van de aangekochte bodem/water 
warmtepomp met een horizontaal buizennetwerk 

XWPV2 = aantal kWh elektriciteit per jaar input voor gebruik van de aangekochte bodem/water 
warmtepomp met een verticaal buizennetwerk 

XBMV1 = 1 als investering in een pelletketel, 0 anders 

XBMW1 = 1 als investering in de mogelijkheid om de aangekochte pelletketel te gebruiken voor de 
voorziening van sanitair warm water, 0 anders  

XBMV2 = aantal kg pellets per jaar aangekocht voor gebruik van de aangekochte pelletketel voor 
ruimteverwarming 

XBMW2 = aantal kg pellets per jaar aangekocht voor gebruik van de aangekochte pelletketel voor de 
voorziening van sanitair warm water  

XPP1 = 1 als participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie, 0 anders 

XPP2 = aantal kWh ‘groene’ elektriciteit per jaar aangekocht van het net voor de voorziening van 
sanitair warm water 

XPP3 = aantal kWh ‘groene’ elektriciteit per jaar aangekocht van het net voor andere 
elektriciteitstoepassingen dan warmwatervoorziening  

XVS = 1 als investering in mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie, 0 anders 

XDAI1 = 1 als investering in dakisolatie van 140 mm, 0 anders 

XDAI2 = 1 als investering in dakisolatie van 160 mm, 0 anders 
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XMI1 = 1 als investering in muurisolatie van 82 mm, 0 anders 

XMI2 = 1 als investering in muurisolatie van 100 mm, 0 anders 

XMI3 = 1 als investering in muurisolatie van 120 mm, 0 anders 

XMI4 = 1 als investering in muurisolatie van 140 mm, 0 anders 

XMI5 = 1 als investering in muurisolatie van 160 mm, 0 anders 

XVI1 = 1 als investering in vloerisolatie van 100 mm, 0 anders 

XVI2 = 1 als investering in vloerisolatie van 120 mm, 0 anders 

XVI3 = 1 als investering in vloerisolatie van 140 mm, 0 anders 

XVI4 = 1 als investering in vloerisolatie van 160 mm, 0 anders 

XBG1 = 1 als investering in dubbele HR++ beglazing, 0 anders 

XBG2 = 1 als investering in driedubbele beglazing (HR+++), 0 anders 

XCKG1 = 1 als investering in een condensatieketel voor gebruik van aardgas, 0 anders 

XCKG2 = aantal m³ aardgas per jaar aangekocht voor gebruik van de aangekochte condensatieketel 
voor ruimteverwarming 

XAG = aantal m³ aardgas per jaar aangekocht voor gebruik van de aangekochte condensatieketel 
voor de voorziening van sanitair warm water 

XCKO1 = 1 als investering in een condensatieketel voor gebruik van stookolie, 0 anders 

XCKO2 = aantal liter stookolie per jaar aangekocht voor gebruik van de aangekochte 
condensatieketel voor ruimteverwarming 

XSO = aantal liter stookolie per jaar aangekocht voor gebruik van de aangekochte condensatieketel 
voor de voorziening van sanitair warm water 

XEL1 = 1 als elektriciteit van het net aangekocht wordt, 0 anders 

XEL2 = aantal kWh ‘grijze’ elektriciteit per jaar aangekocht van het net voor de voorziening van 
sanitair warm water  

XEL3 = aantal kWh ‘grijze’ elektriciteit per jaar aangekocht van het net voor andere 
elektriciteitstoepassingen dan warmwatervoorziening  

S1 = 1 als elektriciteit gebruikt wordt voor de voorziening van sanitair warm water  

S2 = 1 als aardgas gebruikt wordt voor de voorziening van sanitair warm water  

S3 = 1 als stookolie gebruikt wordt voor de voorziening van sanitair warm water  

S4 = 1 als een investering in een zonneboiler ervoor zorgt dat aan de nieuwe EPB-eis voldaan is   

S5 = 1 als een investering in fotovoltaïsche zonnepanelen ervoor zorgt dat aan de nieuwe EPB-eis 
voldaan is 

S6 = 1 als een investering in biomassa ervoor zorgt dat aan de nieuwe EPB-eis voldaan is 

S7 = 1 als een investering in een warmtepomp ervoor zorgt dat aan de nieuwe EPB-eis voldaan is 

S8 = 1 als een participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie ervoor zorgt dat 
aan de nieuwe EPB-eis voldaan is 

S9 = 1 als een combinatie van maatregelen uit de lijst van de Vlaamse Overheid ervoor zorgt dat 
aan de nieuwe EPB-eis voldaan is 

S10 = 1 als een E-peil dat lager is dan of gelijk is aan E54 ervoor zorgt dat aan de nieuwe EPB-eis 
voldaan is 

3.1.3.5 Doelfunctie 

De doelfunctie zal in dit onderzoek geminimaliseerd worden en kunnen we voor de verschillende 

tijdshorizonten als volgt opstellen (de data parameters met waarde 0 zijn weggelaten uit het 

model):  

Voor tijdshorizon n=20: 
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MIN		a��� ∗ X��� +�((a� ∗ X� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����

��

���+ a�� ∗ X�� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X���
+ a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a !�� ∗ X !�� + a !"�
∗ X !"�) ∗ (1 + l)/20/(1 + r)�)
+�((b�� ∗ X� + b���� ∗ X��� + b����� ∗ X���� + b����� ∗ X���� + b����� ∗ X���� + b����� ∗ X����

��

���+ b����� ∗ X���� + b���� ∗ X��� + b���� ∗ X��� + b���� ∗ X��� + b��� ∗ X�� + b !��� ∗ X !�� + b !��� ∗ X !��
+ b��� ∗ X�� + b !"�� ∗ X !"� + b !"�� ∗ X !"� + b�"� ∗ X�" + b+,�� ∗ X+,� + b+,�� ∗ X+,� + b+,��
∗ X+,�)/(1 + r)�) − (a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����) ∗ (22 − 20)/22/(1 + r)�� − (a�� ∗ X�� + a��� ∗ X���
+ a��� ∗ X���) ∗ (30 − 20)/30/(1 + r)�� − (a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���
∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X���) ∗ (90
− 20)/90/(1 + r)�� 

Voor tijdshorizon n=30:  

MIN		a��� ∗ X��� +�((a� ∗ X� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����

��

���+ a�� ∗ X�� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X���
+ a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a !�� ∗ X !�� + a !"�
∗ X !"�) ∗ (1 + l)/20/(1 + r)�) + (a� ∗ X� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����

+ a !�� ∗ X !�� + a !"� ∗ X !"�)/(1 + r)�� + (a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����)/(1 + r)��
+�((b�� ∗ X� + b���� ∗ X��� + b����� ∗ X���� + b����� ∗ X���� + b����� ∗ X���� + b����� ∗ X����

��

���+ b����� ∗ X���� + b���� ∗ X��� + b���� ∗ X��� + b���� ∗ X��� + b��� ∗ X�� + b !��� ∗ X !�� + b !��� ∗ X !��
+ b��� ∗ X�� + b !"�� ∗ X !"� + b !"�� ∗ X !"� + b�"� ∗ X�" + b+,�� ∗ X+,� + b+,�� ∗ X+,� + b+,��
∗ X+,�)/(1 + r)�)
− (a� ∗ X� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a !�� ∗ X !�� + a !"� ∗ X !"�)
∗ (2 ∗ 20 − 30)/20/(1 + r)�� − (a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����) ∗ (2 ∗ 22 − 30)/22/(1 + r)�� − (a���� ∗ X����
+ a���� ∗ X���� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X���
+ a��� ∗ X��� + a��� ∗ X���) ∗ (90 − 30)/90/(1 + r)�� 

Voor tijdshorizon n=40:  

MIN		a��� ∗ X��� +�((a� ∗ X� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����

��

���+ a�� ∗ X�� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X���
+ a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a !�� ∗ X !�� + a !"�
∗ X !"�) ∗ (1 + l)/20/(1 + r)�) + (a� ∗ X� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����

+ a !�� ∗ X !�� + a !"� ∗ X !"�)/(1 + r)�� + (a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����)/(1 + r)�� + (a�� ∗ X�� + a���
∗ X��� + a��� ∗ X���)/(1 + r)��
+�((b�� ∗ X� + b���� ∗ X��� + b����� ∗ X���� + b����� ∗ X���� + b����� ∗ X���� + b����� ∗ X����

��

���+ b����� ∗ X���� + b���� ∗ X��� + b���� ∗ X��� + b���� ∗ X��� + b��� ∗ X�� + b !��� ∗ X !�� + b !��� ∗ X !��
+ b��� ∗ X�� + b !"�� ∗ X !"� + b !"�� ∗ X !"� + b�"� ∗ X�" + b+,�� ∗ X+,� + b+,�� ∗ X+,� + b+,��
∗ X+,�)/(1 + r)�) − (a���� ∗ X���� + a���� ∗ X����) ∗ (2 ∗ 22 − 40)/22/(1 + r)�� − (a�� ∗ X�� + a��� ∗ X���
+ a��� ∗ X���) ∗ (2 ∗ 30 − 40)/30/(1 + r)�� − (a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���
∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X���) ∗ (90
− 40)/90/(1 + r)�� 

Zoals eerder vermeld stelt de doelfunctie in het model de totale actuele kost voor. De totale kost 
bestaat uit initiële investeringskosten, herinvesteringskosten, niet-investeringsgerelateerde kosten 
en restwaarden. Alle kosten zijn steeds inclusief 21% btw, aangezien alle uitgaven bij de bouw van 
een nieuwe woning, dit wil zeggen alle werkuren en materialen die aangerekend worden door 
aannemers en zelfstandigen, maar ook  bouwmaterialen die zelf aangekocht worden, zijn 
onderworpen zijn aan dit btw-tarief (Federale Overheidsdienst Financiën, 2015). Sinds 1 oktober 
2012 bedraagt ook het btw-tarief voor energieproducten, zoals aardgas, stookolie en aangekochte 
elektriciteit, 21% (Nuon, 2015). Enkel de aankoop van pellets is aan een verlaagd btw-tarief van 
6% onderworpen (Federale Overheidsdienst Financiën, 2012). Er wordt ook rekening gehouden 
met de levensduur van de verschillende maatregelen in het model. Na verloop van deze levensduur 
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veronderstellen we dat er een herinvestering gebeurt. Een andere veronderstelling is dat de 
uiteindelijke woning in jaar 0 van de tijdshorizon van het model volledig gebouwd en afgewerkt is. 
Dit wil zeggen dat de eerste afbetaling van de woonlening pas plaatsvindt nadat de 
nieuwbouweigenaar in de woning intrekt.  

Het eerste deel van de doelfunctie (in rood) stelt de totale actuele initiële investeringskost voor en 
heeft betrekking op het totale initiële investeringsbedrag dat bij de bouw van de woning door de 
bank betaald wordt en dat de particuliere nieuwbouweigenaar over een bepaalde looptijd 
terugbetaalt. Hierbij stelt ‘l’ de totale intrestbetaling als percentage van het totale 
investeringsbedrag voor bij een bepaalde jaarlijkse vaste rentevoet op een woonlening van twintig 
jaar en is berekend met de woonleningen simulator van Spaargids (n.d.). In dit onderzoek werken 
we met een vaste jaarlijkse rentevoet van 2,36%, wat resulteert in een totale intrestbetaling van 
25,25%. De gemiddelde rentevoet voor een woonlening in België met twintig jaar vaste rente en 
een quotiteit die tussen 81 en 100% ligt (in dit onderzoek gaan we uit van een quotiteit van 100%) 
bedraagt namelijk momenteel 2,36% en is berekend met de rentebarometer van Immotheker 
(2015). Aangezien de jaarlijkse terugbetalingen steeds hetzelfde bedrag inhouden, delen we dit 
percentage door de looptijd van de lening (in dit onderzoek twintig jaar) om de jaarlijkse werkelijke 
intrestbetaling te bekomen. We willen uiteraard ook rekening houden met de tijdswaarde van geld, 
dus worden de totale jaarlijkse investeringskosten verdisconteerd. De discontovoet ‘r’ is hier de 
gemiddelde spaarrente van de KBC bank van de voorbije twintig jaar (van 1995 tot en met 2015) 
en bedraagt 1,46%. Dit percentage hebben we via e-mail van een medewerker bij de KBC bank 
bekomen. De discontovoet blijft in het model gedurende de volledige tijdshorizon constant en 
aangezien de looptijd van de lening twintig jaar bedraagt, is dit ook de verdisconteringsperiode van 
het eerste deel van de doelfunctie.  

Aangezien we enkel jaarlijks verdisconteren, veronderstellen we dat alle afbetalingen van de 
woonlening telkens op het einde van het jaar plaatsvinden, en dus niet maandelijks zoals 
doorgaans het geval is. We houden voor alle kosten en opbrengsten bijgevolg geen rekening met 
de exacte datum waarop maar enkel met het jaar waarin de betalingen plaatsvinden. Ook 
veronderstellen we dat de eerste afbetalingsschijf van de woonlening pas start na verloop van jaar 
1 en dus meteen verdisconteerd wordt. Enkel bij een participatie in een project voor productie van 
hernieuwbare energie gebeurt de betaling aan het begin van de tijdshorizon (jaar 0) en wordt deze 
investeringskost bijgevolg niet verdisconteerd. Omdat bij een participatie in een project voor 
productie van hernieuwbare energie aandelen worden aangekocht en niets wordt gebouwd of 
geïnstalleerd, hoort deze maatregel niet bij de bouw van de woning en valt dit investeringsbedrag 
niet onder de woonlening.  

Het tweede deel van de doelfunctie (in blauw) stelt de totale actuele herinvesteringskost voor en 
heeft betrekking op de kost om een installatie na verloop van haar levensduur te vernieuwen. We 
gaan hierbij uit van eenzelfde investeringskost als bij de initiële investering en houden geen 
rekening met eventuele afbraak- en verwijderingskosten. Het verschil met de initiële investering is 
dat we ervan uitgaan dat de herinvesteringen steeds direct door de particuliere woningeigenaar 
betaald worden en er dus geen lening bij de bank aangegaan wordt. De reden hiervoor is dat het 
bij de initiële investeringskost om een woonlening gaat waarbij alle kosten voor de bouw van de 
woning samen een totaalbedrag vormen waarvoor de particulier in kwestie een lening aangaat bij 
de bank. Bij herinvesteringen gaat het niet om zulke grote totaalbedragen en gaan we ervan uit 
dat de woningeigenaar voldoende geld ter beschikking heeft om deze herinvestering onmiddellijk te 
kunnen financieren.  

Voor de investering in een warmtepomp (zowel met een horizontaal als met een verticaal 
buizennetwerk) hebben we ondanks een levensduur van 22,5 jaar een levensduur van 22 jaar 
genomen omdat we enkel met volledige jaren werken in dit onderzoek. Aangezien herinvestering 
enkel nodig is wanneer de levensduur van de investering of van de herinvestering verlopen is vóór 
de tijdshorizon van het model verlopen is, ziet de doelfunctie er voor een tijdshorizon van 20, 30 
en 40 jaar telkens anders uit.  

Het derde deel van de doelfunctie (in groen) stelt de totale actuele niet-investeringsgerelateerde 
kost voor en heeft betrekking op jaarlijkse onderhoudskosten en jaarlijkse kosten voor gebruik van 
de verschillende energiebronnen (pellets, aardgas, stookolie en elektriciteit). De 
verdisconteringsperiode bedraagt hier n jaar en drukt de tijdshorizon van het model uit.  
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Het vierde en laatste deel van de doelfunctie (in oranje) stelt de restwaarde van de verschillende 
investeringen na verloop van de tijdshorizon voor. Wanneer de levensduur van de maatregel 
waarin geïnvesteerd wordt nog niet verlopen is na verloop van de tijdshorizon van het model, is er 
nog een restwaarde die meegerekend moet worden. De initiële investeringen en herinvesteringen 
worden in dit onderzoek telkens lineair afgeschreven over de levensduur van de maatregel, waarna 
de waarde op het einde van de tijdshorizon verdisconteerd kan worden naar jaar 1.  

3.1.3.6 Opgelegde beperkingen 
De beperkingen van het model kunnen we als volgt onderverdelen en opstellen:  

3.1.3.6.1 Minimale nood aan energie 
In het huidige Vlaanderen kunnen we stellen dat elke woning jaarlijks een bepaalde hoeveelheid 
energie nodig heeft om haar inwoners van een comfortabele levensstijl te voorzien. De minimale 
nood aan energie wordt uitgedrukt in kWh per jaar en kan opgesplitst worden in energie voor 
ruimteverwarming, energie voor de voorziening van sanitair warm water en energie voor 
verlichting en andere elektrische toepassingen die niet instaan voor de voorziening van sanitair 
warm water.  

3.1.3.6.2 Ruimteverwarming 

c����� ∗ X���� + c����� ∗ X���� + c����� ∗ X���� + c��� ∗ X�� + c����� ∗ X���� + c����� ∗ X���� + c���� ∗ X��� + c���� ∗ X��� + c����
∗ X��� + c���� ∗ X��� + c���� ∗ X��� + c���� ∗ X��� + c���� ∗ X��� + c���� ∗ X��� + c���� ∗ X��� + c���� ∗ X��� + c����
∗ X��� + c !��� ∗ X !�� + c !"�� ∗ X !"� ≥ EV�,							∀j = 1,… , n 

De minimale nood aan energie voor ruimteverwarming is gebaseerd op de gemiddelde netto 
energievraag per vierkante meter voor ruimteverwarming voor open, halfopen en gesloten 
woningen in België die voldoen aan de EPB-eis van 2010 van de Vlaamse Overheid (Cyx, Renders, 
Van Holm & Verbeke, 2011). De bekomen energievraag voor ruimteverwarming moet echter nog 
aangepast worden aan de huidige wetgeving aangezien deze sinds 2010 gewijzigd is en de 
basiswoning van het model aan de wettelijk vereiste energiestandaarden voor nieuwbouwwoningen 
vanaf 2015 in plaats van 2010 voldoet. Hiervoor hebben we voor dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie en beglazing het verschil berekend tussen de maximaal toegelaten U-waarden in 2010 
en de U-waarden van de basiswoningen van het model, om vervolgens te berekenen hoeveel 
warmte-energie er jaarlijks minder verloren gaat dankzij de strengere EPB-eisen. Deze 
energiebesparing hebben we vervolgens van de minimale nood aan energie voor ruimteverwarming 
afgetrokken, met als resultaat een nieuwe energievraag die aangepast is aan de wetgeving van 
2015. Hierbij hebben we verondersteld dat de gemiddelde woningen uit deze studie van de 
Vlaamse Overheid exact de maximale U-waarden halen die vanaf 2010 toegelaten zijn door de 
Vlaamse Overheid. In werkelijkheid zullen deze U-waarden waarschijnlijk iets lager liggen, 
aangezien het bereiken van stipte U-waarden zoals eerder vermeld niet altijd even gemakkelijk is.  

De maatregelen die voor ruimteverwarming zorgen, zijn een warmtepomp met een horizontaal 
buizennetwerk, een warmtepomp met een verticaal buizennetwerk, een pelletketel, een 
ventilatiesysteem met warmterecuperatie, een condensatieketel met aardgas als brandstof, een 
condensatieketel met stookolie als brandstof en de verschillende soorten isolatiemogelijkheden, 
aangezien deze voor een lagere energiebehoefte voor ruimteverwarming zorgen.  

3.1.3.6.3 Warmwatervoorziening 

c�� ∗ X� + c����� ∗ X���� + c���� ∗ X��� + c��� ∗ X�� + c�"� ∗ X�" + c+,�� ∗ X+,� ≥ EW�,							∀j = 1,… , n 

Bij de minimale nood aan energie voor de voorziening van sanitair warm water maken we geen 
onderscheid tussen het type of de grootte van de woning, maar kijken we enkel naar het aantal 
inwoners of de zuinigheid van de inwoners. We volgen namelijk de redenering dat het type of de 
grootte van de woning geen invloed heeft op de warmwaterbehoefte van de inwoners. Het 
gemiddeld warmwaterverbruik in België bedraagt ongeveer 40 liter van 60 °C per persoon per dag, 
wat overeen komt met ongeveer 849 kWh per persoon per jaar (Leefmilieu Brussel, 2008 ; 
Belsolar, n.d.).  
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De maatregelen die voor de voorziening van sanitair warm water zorgen, zijn een zonneboiler, een 
pelletketel, groene elektriciteit, een condensatieketel met aardgas als brandstof, een 
condensatieketel met stookolie als brandstof en grijze elektriciteit.  

3.1.3.6.4 Elektriciteit 

c���� ∗ X��� + c���� ∗ X��� + c+,�� ∗ X+,� − d����� ∗ X���� − d����� ∗ X���� − d��� ∗ X�� ≥ EE�,							∀j = 1,… , n 

De minimale nood aan energie voor verlichting en andere elektrische toepassingen die niet instaan 
voor de voorziening van sanitair warm water is afhankelijk van zowel de grootte van de woning als 
van het aantal inwoners. Een grotere woning betekent namelijk meer en/of grotere ruimtes en 
bijgevolg meer nood aan en plaats voor verlichting en elektrische toestellen. Het aantal inwoners 
heeft dan weer een positieve invloed op het gelijktijdige verbruik van elektriciteit in verschillende 
ruimtes van de woning. Een doorsnee Vlaams gezin van 2,2 personen verbruikt ongeveer 3.500 
kWh elektriciteit per jaar (Vlaamse overheid, n.d. d). We veronderstellen dat dit voor een 
gemiddeld grote woning (128 m²) geldt en hebben aan de hand van de gegevens van (VREG, n.d.) 
en (Milieu Centraal, n.d.) het gemiddeld elektriciteitsverbruik per situatie (combinatie van 
woninggrootte en aantal inwoners) berekend.  

De maatregelen die voor andere elektrische toepassingen dan de voorziening van sanitair warm 
water zorgen, zijn fotovoltaïsche zonnepanelen, groene elektriciteit en grijze elektriciteit. De 
minimale nood aan energie voor andere elektrische toepassingen dan de voorziening van sanitair 
warm water stijgt echter wanneer bepaalde variabelen een hogere waarde dan 1 krijgen. Een 
warmtepomp levert bijvoorbeeld pas warmte nadat er elektriciteit als input geleverd wordt. 
Hetzelfde geldt voor ventilatiesystemen en condensatieketels.  

3.1.3.6.5 Beschikbaar budget 

a� ∗ X� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a���� ∗ X���� + a�� ∗ X�� + a����
∗ X���� + a���� ∗ X���� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a���
∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a��� ∗ X��� + a !�� ∗ X !�� + a !"� ∗ X !"� ≤ B 

Zoals eerder vermeld, beschikt niet elke particulier of elk gezin dat wilt bouwen over hetzelfde 
budget. Bij optimalisatie van de doelfunctie worden namelijk de totale uitgaven over een bepaalde 
tijdshorizon geminimaliseerd, maar het kan zijn dat de particulier niet over een voldoende grote 
woonlening beschikt om de eventueel hoge investeringskosten in jaar 0 te betalen. In dat geval is 
het niet mogelijk om deze optimale investeringsmix te realiseren en zal noodgedwongen een 
minder rendabele combinatie gezocht moeten worden die wel aan de budgetbeperking voldoet.  

3.1.3.6.6 Beschikbare oppervlakte voor zonnepanelen 

e� ∗ X� + e��� ∗ X��� ≤ O 

Uiteraard is de beschikbare oppervlakte voor het plaatsen van zonnepanelen, zowel voor een 
zonneboiler als fotovoltaïsche zonnepanelen, niet onbeperkt. Deze oppervlakte is afhankelijk van 
de afmetingen van de woning en de hellingsgraad van het dak, aangezien alle woningen in het 
model over een zadeldak beschikken. Als hellingsgraad van het dak hebben we 40° gekozen, 
aangezien 36 tot 38° volgens vele installateurs van zonnepanelen optimaal is voor gebruik van 
zonnepanelen (Zonnepanelen energie, n.d.) en 40° de enige hellingsgraad is waarbij elke soort 
dakbedekking mogelijk is (Joost de Vree Bouwencyclopedie, n.d.). Bovendien is 40° een van de 
meest voorkomende dakhellingen in Vlaanderen (IsoPro, n.d.). Doordat we de breedte, de diepte 
en de hellingsgraad van het dak kennen, kunnen we de hoogte van het dak en bijgevolg de 
dakoppervlakte berekenen. De helft van deze oppervlakte is dan de beschikbare oppervlakte voor 
het plaatsen van zonnepanelen, aangezien slechts één kant van het dak naar het zuiden gericht is 
en de andere kant bijgevolg niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen (Dzehverovic, 
2014).  

3.1.3.6.7 Slechts één boiler 
Elektrische boiler: 

X��� + X+,� ≤ 100000 ∗ S1 
Aardgasboiler:  
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X�� ≤ 100000 ∗ S2 
Stookolieboiler:  

X�" ≤ 100000 ∗ S3 
Maximum één scenario:  

S1 + S2 + S3 ≤ 1 
Aangezien we de aankoopkost van een boiler uit het model laten, is het mogelijk dat het model 
aanbeveelt om zowel elektriciteit (XPP2 of XEL2) als aardgas (XAG) en stookolie (XSO) te gebruiken 
voor de voorziening van sanitair warm water. Omdat de beslissingsvariabelen die voor de 
voorziening van sanitair warm water zorgen door gebruik te maken van elektriciteit (XEL2 en XPP2) in 
aantal kWh uitgedrukt worden, kan een kleine toevoeging van een van deze variabelen bovenop 
het gebruik van aardgas of stookolie volgens het model een voordeligere manier zijn om aan de 
minimale nood aan energie voor de voorziening van sanitair warm water te voldoen dan wanneer 
er slechts één energiebron gebruikt wordt. Dit is echter niet wenselijk, aangezien er dan meerdere 
boilers aangekocht moeten worden. We vermijden dit probleem door gebruik te maken van 
zogeheten binaire S-variabelen (scenario-variabelen). Door het model op te leggen dat de som van 
de scenario-variabelen maximaal 1 mag bedragen, voorkomen we dat er meerdere energiebronnen 
gebruikt worden voor de voorziening van sanitair warm water. De som van de scenario-variabelen 
mag ook 0 zijn, aangezien ook biomassa kan instaan voor de volledige voorziening van sanitair 
warm water. Omdat biomassa echter net als een zonneboiler gecombineerd kan worden met een 
andere energiebron voor de voorziening van sanitair warm water (mondelinge bron: Masser), is er 
geen behoefte aan een extra scenario-variabele voor het gebruik van de variabele XBMW2. Voor de 
individuele beperkingen maken we gebruik van een zogeheten Big-M. Dit wil zeggen dat we een 
enorm groot getal, dat vele malen groter is dan wat realistische waarden van de 
beslissingsvariabelen kunnen zijn, in de beperking verwerken. Hierdoor zullen de variabelen aan de 
linkerkant van de beperking steeds waarde 0 krijgen wanneer de scenario-variabele aan de 
rechterkant van de beperking waarde 0 heeft. We besluiten dat een waarde van 100.000 voldoende 
groot moet zijn om als Big-M te dienen, zonder de werking van de Solver functie te vertragen.  

3.1.3.6.8 Geen energieopbrengst zonder investering 
Als XFV1 = 0, moet XFV2 = 0: 

X���	 ≤ 	100000 ∗ X��� 
Als XWPH1 = 0, moet XWPH2 = 0: 

X����	 ≤ 	100000 ∗ X���� 

Als XWPV1 = 0, moet XWPV2 = 0: 

X����	 ≤ 	100000 ∗ X���� 

Als XBMV1 = 0, moet XBMV2 = 0:  

X����	 ≤ 	100000 ∗ X���� 
Als XBMW1 = 0, moet XBMW2 = 0:  

X����	 ≤ 	100000 ∗ X���� 

Als XBMV1 = 0, moet XBMW1 = 0:  

X���� ≤	X���� 
Als XCKG1 = 0, moet XCKG2 = 0: 

X !��	 ≤ 	100000 ∗ X !�� 
Als XCKG1 = 0, moet XAG = 0: 

X��	 ≤ 	100000 ∗ X !�� 
Als XCKO1 = 0, moet XCKO2 = 0: 

X !"�	 ≤ 	100000 ∗ X !"� 
Als XCKO1 = 0, moet XAG = 0: 

X��	 ≤ 	100000 ∗ X !"� 
Als XEL1 = 0, moet XEL2 = 0: 

X+,� ≤ 	100000 ∗ X+,� 
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Als XEL1 = 0, moet XEL3 = 0: 

X+,�	 ≤ 	100000 ∗ X+,� 
Als XPP1 = 0, moet XPP2 = 0: 

X���	 ≤ 	100000 ∗ X��� 
Als XPP1 = 0, moet XPP3 = 0: 

X���	 ≤ 	100000 ∗ X��� 
Als XEL1 = 0, moet XPP2 = 0: 

X���	 ≤ 	100000 ∗ X+,� 
Als XEL1 = 0, moet XPP3 = 0: 

X���	 ≤ 	100000 ∗ X+,� 
Voor sommige maatregelen is het enkel mogelijk om energie op te wekken nadat er een 
investering gedaan is. Voor aankoop van elektriciteit van het net is geen investering nodig, maar 
het is bijvoorbeeld niet mogelijk om pellets te verbranden indien er niet eerst in een pelletketel 
geïnvesteerd wordt. En aangezien sommige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de investering in een 
pelletketel (XBMV1), bestaan uit een binaire variabele die de al dan niet investering bepaalt en een 
continue variabele die een hoeveelheid input bepaalt, moet ervoor gezorgd worden dat het niet 
mogelijk is om enkel de continue variabele een waarde groter dan 0 te geven. Indien hier geen 
rekening mee gehouden wordt, zal het model nooit een investering aanbevelen (deze variabele 
kost namelijk enkel geld en brengt zelf niets op) maar enkel de continue variabelen een waarde 
groter dan 0 geven, wat uiteraard niet realistisch is. Dit probleem lossen we opnieuw op door een 
reeks beperkingen in het model te verwerken. Om deze beperkingen op te stellen en het gebruik 
van niet-lineaire beperkingen te vermijden, maken we opnieuw gebruik van een Big-M. Aangezien 
het in het model niet mogelijk is om een pelletketel enkel voor de voorziening van sanitair warm 
water te gebruiken en er bijgevolg geen nieuwe pelletketel gekocht moet worden voor de 
uitbreiding van enkel ruimteverwarming naar zowel ruimteverwarming als warmwatervoorziening 
(XBMW1 is dus een uitbreiding is van XBMV1), moet XBMW1 steeds waarde 0 krijgen wanneer XBMV1 

waarde 0 heeft.  

3.1.3.6.9 Slechts één isolatiedikte 
Dakisolatie: 

X���� + X���� ≤ 1 
Muurisolatie: 

X��� + X��� + X��� + X��� + X��� ≤ 1 
Vloerisolatie:  

X��� + X��� + X��� + X��� ≤ 1 
Beglazing:  

X��� + X��� ≤ 1 
Om niet-lineariteit in het model te vermijden, werken we voor de vertegenwoordiging van de diktes 
van de dak-, muur- en vloerisolatie in plaats van met continue variabelen met binaire variabelen 
die elk een andere isolatiedikte vertegenwoordigen. Elke variabele gaat dan gepaard met een 
hoeveelheid energiebesparing, waardoor meteen ook de afnemende meeropbrengst bij een 
toenemende isolatiedikte in het model verwerkt zit. Zonder beperking zou het model echter 
meerdere diktes van eenzelfde soort isolatie kunnen aanbevelen om zo meer energieopbrengsten 
te genereren, wat uiteraard niet realistisch is. Om dit te vermijden implementeren we opnieuw een 
reeks beperkingen die ervoor zorgen dat het onmogelijk is om meerdere variabelen van dezelfde 
soort isolatie waarde 1 te geven. Hetzelfde geldt voor beglazing, aangezien ook deze maatregel 
bestaat uit meer dan één binaire variabele die niet samen waarde 1 mogen krijgen.  

3.1.3.6.10 Overheidseisen  
Er zijn drie mogelijkheden om aan de nieuwe EPB-eis te voldoen. We maken hierbij opnieuw 
gebruik van binaire S-variabelen (scenario-variabelen).  

3.1.3.6.10.1 Optie 1 
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Een eerste optie is investeren in één van de vijf maatregelen (stadsverwarming is namelijk niet in 
het model opgenomen) uit de lijst van de Vlaamse Overheid (Vlaams Energieagentschap, n.d. b). 
Hierbij moet aan de individuele kwantitatieve voorwaarden voldaan zijn. De beperkingen die deze 
voorwaarden uitdrukken, zien er als volgt uit: 

3.1.3.6.10.1.1 Zonneboiler 

X� ≥ S4 

Voor een investering in een zonneboiler geldt dat de collectoren een apertuuroppervlakte van 
minstens 0,02 m2 per vierkante meter beschikbare vloeroppervlakte van de woning moeten hebben 
indien de woning dankzij deze investering aan de nieuwe wetgeving wil voldoen (Vlaams 
Energieagentschap, n.d. b). Aan deze voorwaarde is echter sowieso voldaan, aangezien deze 
investering enkel een binaire variabele inhoudt waarbij de apertuuroppervlakte zowel voor een 
kleine, een gemiddeld grote als een grote woning groter is dan 0,02 m2 per vierkante meter 
beschikbare vloeroppervlakte van de woning.  

3.1.3.6.10.1.2 Fotovoltaïsche zonnepanelen  

c���� ∗ X��� ≥ 2,8 ∗ VO − 100000 ∗ (1 − S5),							∀j = 1,… , n	
De nieuwe wetgeving zegt dat het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem minstens 7 kWh per jaar 
per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid moet bedragen (Vlaams 
Energieagentschap, n.d. b). Er wordt echter steeds gerekend met primaire energie, en aangezien 
in België ongeveer 2,5 kWh primaire energie nodig is om 1 kWh elektrische (secundaire) energie 
op te wekken (Organisatie voor Duurzame Energie, n.d.), volstaat voor een fotovoltaïsch zonne-
energiesysteem een (secundaire) productie van 2,8 kWh per vierkante meter bruikbare 
vloeroppervlakte. Bovenstaande beperking zorgt er dus voor dat er ofwel niet in fotovoltaïsche 
zonnepanelen geïnvesteerd wordt, ofwel zodanig dat de woning dankzij deze investering aan de 
Vlaamse wetgeving voldoet.  

3.1.3.6.10.1.3 Biomassa 

c���� ∗ X���� ≥ 0,85 ∗ EV� − 100000 ∗ (1 − S6),							∀j = 1,… , n	
Wanneer in biomassa geïnvesteerd wordt en de woning dankzij deze investering aan de Vlaamse 
wetgeving wil voldoen, moet dit als hoofdverwarming dienen (Vlaams Energieagentschap, n.d. b). 
Dit wil zeggen dat biomassa minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor verwarming moet 
dekken.  

3.1.3.6.10.1.4 Warmtepomp 

c���� ∗ X���� + c���� ∗ X���� ≥ 0,85 ∗ EV� − 100000 ∗ (1 − S7),							∀j = 1,… , n	
Ook wanneer in een warmtepomp geïnvesteerd wordt, moet dit als hoofdverwarming dienen indien 
de woning dankzij deze investering aan de Vlaamse wetgeving wil voldoen (Vlaams 
Energieagentschap, n.d. b). Dit wil opnieuw zeggen dat de warmtepomp minstens 85% van de 
bruto-energiebehoefte voor verwarming moet dekken.  

3.1.3.6.10.1.5 Participatie in project voor hernieuwbare energie 

X��� ≥ S8 

Wanneer voor een participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie gekozen 
wordt om aan de nieuwe EPB-eis te voldoen, moet dit project minstens 7 kWh per jaar per 
vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte van alle participaties samen produceren en moet de 
minimale bijdrage twintig euro per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte bedragen (Vlaams 
Energieagentschap, n.d. b). Aangezien ook deze investering enkel een binaire variabele inhoudt, 
waarbij het investeringsbedrag zowel voor een kleine, een gemiddeld grote als een grote woning 
gelijk is aan twintig euro per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte, is ook hier sowieso aan 
de vereiste voorwaarden voldaan.  

3.1.3.6.10.2 Optie 2 
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Een tweede mogelijkheid is het halen van een bepaalde hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
energiebronnen via een combinatie van maatregelen uit de lijst (Vlaams Energieagentschap, n.d. 
b). De beperking die dit alternatief vertegenwoordigt, ziet er als volgt uit:  

c� ∗ FGH + c��� ∗ 2,5 ∗ FIJ� + c���� ∗ F���� + c���� ∗ F���� + c���� ∗ F���� + c���� ∗ F���� + c��� ∗ FKK�
+ c��� ∗ FKK� ≥ 10 ∗ VO − 100000 ∗ (1 − S9),							∀j = 1,… , n 

De nieuwe EPB-eis die de Vlaamse Overheid oplegt kan niet alleen bereikt worden door te 
investeren in één van de vijf bovenstaande maatregelen (en te voldoen aan de individuele 
kwantitatieve voorwaarden van die maatregel), maar ook door minstens 10 kWh per jaar energie 
per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen te halen door 
gebruik te maken van één of meerdere van bovenstaande maatregelen (Vlaamse overheid, n.d. a).  

3.1.3.6.10.3 E-peileis 

Wanneer aan één van deze mogelijkheden en de bijhorende voorwaarden voldaan is, moet er ook 
nog aan een E-peileis voldaan worden. Het maximaal toegelaten E-peil bedraagt in 2015 E60 
(Vlaamse overheid, n.d. e). Omdat we de exacte berekening van het E-peil niet kennen en 
bovendien het model lineair willen houden, hebben we voor elke variabele die volgens de EPB-
simulator van Bouw-Energie een invloed heeft op het E-peil, via deze simulator de lineaire bijdrage 
op een daling van het E-peil zo nauwkeurig mogelijk geschat. Er is in dit onderzoek dus geen 
rekening gehouden met eventuele interactie-effecten tussen de verschillende variabelen. Aangezien 
biomassa nergens terug te vinden is op de EPB-simulator en op dit moment dus nog geen impact 
lijkt te hebben op het E-peil, houden we in de E-peil-beperkingen geen rekening met biomassa. 
Aan de hand van de geschatte gegevens kunnen we voor de verschillende scenario’s de E-peileis 
als volgt opstellen (deze verschillen enkel in de waarde van het E-peil van de basiswoning): 

Kleine open woning:  

76 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 60 + 1000 ∗ M1 − (S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)N 

Kleine halfopen woning:  

72 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 60 + 1000 ∗ M1 − (S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)N 

Kleine gesloten woning:  

68 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 60 + 1000 ∗ M1 − (S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)N 

Gemiddeld grote open woning:  

75 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 60 + 1000 ∗ M1 − (S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)N 

Gemiddeld grote halfopen woning:  

71 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 60 + 1000 ∗ M1 − (S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)N 

Gemiddeld grote gesloten woning:  

68 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 60 + 1000 ∗ M1 − (S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)N 

Grote open woning:  

69 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 60 + 1000 ∗ M1 − (S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)N 

Grote halfopen woning:  
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67 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 60 + 1000 ∗ M1 − (S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)N 

Grote gesloten woning:  

64 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 60 + 1000 ∗ M1 − (S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9)N 

We vertrekken telkens van een bepaald E-peil (voor een kleine open woning is dit bijvoorbeeld 
E76) aangezien dit het E-peil is van een woning in dat scenario (bijvoorbeeld een kleine open 
woning) waarbij alle beslissingsvariabelen waarde 0 aannemen. In het rechterlid van de beperking 
vermenigvuldigen we de Big-M met het verschil van 1 met de som van de eerste zes  scenario-
variabelen aangezien de E-peileis van E60 geldig is voor alle eerder vermelde mogelijkheden om 
aan de nieuwe EPB-eis te voldoen en slechts één S-variabele waarde 1 zal krijgen (zie verder). 
Omdat de parameters hier een schatting en dus niet gegarandeerd exact correcte waarden zijn, 
zullen we na elke optimalisatie het E-peil van de bekomen woning (dit wil zeggen rekening 
houdend met de maatregelen die het model aanbeveelt) berekenen via de EPB-simulator van 
Bouw-Energie en vergelijken met het E-peil dat door het model op een lineaire manier berekend 
werd. Indien deze waarden verschillen van elkaar zullen we moeten beoordelen of dit een probleem 
is of niet. Indien het berekende E-peil in het model niet volledig correct is, maar het werkelijke E-
peil wel voldoet aan de E-peileis die van toepassing is, beschouwen we dit niet als een probleem en 
behouden we de aanbevolen investeringsmix. Indien dit niet het geval is, voldoet de woning niet 
aan de Vlaamse wetgeving en moet deze situatie apart bestudeerd worden.  

3.1.3.6.10.4 Optie 3 

Een derde mogelijkheid om aan de nieuwe EPB-eis te voldoen is ervoor zorgen dat het E-peil van 
de woning het 10% strengere maximum E-peil (E54) niet overschrijdt (Vlaamse overheid, n.d. a). 
Indien het E-peil van de woning kleiner is dan E54, vervalt de verplichting om aan een van de 
eerder vermelde voorwaarden te voldoen en voldoet de woning alsnog aan de Vlaamse wetgeving. 
De beperking die voor een E-peil van maximaal E54 zorgen ziet er voor de verschillende scenario’s 
als volgt uit: 

Kleine open woning:  

76 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 54 + 1000 ∗ (1 − S10) 

Kleine halfopen woning:  

72 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 54 + 1000 ∗ (1 − S10) 

Kleine gesloten woning:  

68 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 54 + 1000 ∗ (1 − S10) 

Gemiddeld grote open woning:  

75 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 54 + 1000 ∗ (1 − S10) 

Gemiddeld grote halfopen woning:  

71 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 54 + 1000 ∗ (1 − S10) 

Gemiddeld grote gesloten woning:  

68 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 54 + 1000 ∗ (1 − S10) 
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Grote open woning:  

69 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 54 + 1000 ∗ (1 − S10) 

Grote halfopen woning:  

67 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 54 + 1000 ∗ (1 − S10) 

Grote gesloten woning:  

64 − (f� ∗ X� + f��� ∗ X��� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f�� ∗ X�� + f���� ∗ X���� + f���� ∗ X���� + f���
∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���
+ f��� ∗ X��� + f��� ∗ X��� + f��� ∗ X���) ≤ 54 + 1000 ∗ (1 − S10) 

3.1.3.6.10.5 Exact één scenario 

S4 + S5 + S6 + S7 + S8 + S9 + S10 = 1 

Om de nieuwe EPB-eis tegemoet te komen, moet aan minstens één van de eerder vermelde 
voorwaarden voldaan worden. Dit wil zeggen dat minstens één scenario-variabele waarde 1 moet 
krijgen. We leggen het model echter op dat de som van de scenario-variabelen niet groter dan 1 
maar exact 1 moet zijn. We doen dit omdat het anders onmogelijk is om de beperking voor een 
maximaal E-peil van E60, dat geldig is voor zes scenario-variabelen, in het model te verwerken. 
Uiteraard wilt dit niet zeggen dat er steeds aan slechts één mogelijkheid voldaan is. Ondanks het 
feit dat slechts één scenario-variabele waarde 1 krijgt, kan het zijn dat er van meerdere 
mogelijkheden om aan de nieuwe EPB-eis te voldoen, gebruik gemaakt wordt.  

3.1.3.6.11 Niet-negativiteitseis 

XO ≥ 0,								∀i = ZB,… , EL3 

Het spreekt voor zich dat het niet realistisch is om negatieve hoeveelheden aan te bevelen. Om dit 
te vermijden stellen we voor alle variabelen een beperking op die ervoor zorgt dat de variabele 
geen waarde mag krijgen die kleiner is dan 0.  

3.1.3.6.12 Geheeltalligheidseis 

XO = geheeltallig,							∀i = ZB,… , EL3 

Deze beperking voorkomt dat het model niet-geheeltallige waarden aan de beslissingsvariabelen 
geeft. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om in een halve pelletketel te investeren. Ook 
veronderstellen we dat het niet mogelijk is om niet-geheeltallige hoeveelheden pellets, aardgas, 
stookolie of stroom aan te kopen of als input te gebruiken.  

3.1.3.6.13 Binaire variabelen 

X�, X���, X����, X����, X����, X����, X���, X��, X����, X����, X���, X���, X���, X���, X���, X���, X���, X���, X���, X���, X���, X !��, X !"�, X+,�
= binair 
Deze laatste beperking zorgt er in combinatie met de geheeltalligheidseis en de niet-
negativiteitseis voor dat de binaire beslissingsvariabelen enkel binaire waarden aannemen.  

3.1.3.7 Extra beperkingen 
Onderstaande beperkingen zullen enkel aan het model opgelegd worden wanneer deze in de extra 
scenario’s van toepassing zijn.  

3.1.3.7.1 Beschikbaarheid aardgas 

X !�� = 0 

Indien de woning niet aangesloten kan worden op het aardgasnet, zal deze beperking ervoor 
zorgen dat de variabele XCKG1 waarde 0 krijgt en aardgas bijgevolg niet aanbevolen kan worden 
door het model.  
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3.1.3.7.2 Beschikbaarheid tuin voor WPH 

X���� = 0 

Indien de woning niet over een tuin beschikt die voldoende groot is voor de plaatsing van een 
horizontaal buizennetwerk, zal deze beperking ervoor zorgen dat de variabele XWPH1 waarde 0 krijgt 
en een warmtepomp met een horizontaal buizennetwerk bijgevolg niet aanbevolen kan worden 
door het model.  

3.1.3.7.3 Mogelijkheid en bereidheid tot participatie in project 

X��� = 0 

Indien de particulier die wilt bouwen niet bereid is of niet over de mogelijkheid beschikt om te 
participeren in een project voor productie van hernieuwbare energie, zal deze beperking ervoor 
zorgen dat de variabele XPP1 waarde 0 krijgt en een participatie in een project voor productie van 
hernieuwbare energie bijgevolg niet aanbevolen kan worden door het model. 

3.2 Resultaten optimalisatie 

Wanneer we de 81 basismodellen optimaliseren, bekomen we voor elk scenario de meest rendabele 
investeringsmix. De doelfunctiewaarde is nu minimaal en alle beslissingsvariabelen hebben een 
waarde groter dan of gelijk aan 0 gekregen, zodat aan alle opgelegde voorwaarden voldaan is. Het 
optimalisatieproces duurde voor sommige basismodellen echter te lang, waardoor we 
overgeschakeld zijn van de gratis Solver functie naar de gratis proefversie van de Premium Solver 
Platform functie. De resultaten van alle 81 basismodellen na optimalisatie zijn terug te vinden in de 
Excel-bestanden op de bijgevoegde USB-stick.  

We zijn in dit onderzoek voor elk scenario op zoek gegaan naar de meest rendabele investeringen 
in energiebesparende maatregelen, om zo een antwoord te kunnen bieden op de centrale 
onderzoeksvraag en te weten te komen in welke mate bij nieuwbouwwoningen in Vlaanderen in 
2015 investeringen in isolatie te verkiezen zijn boven investeringen in hernieuwbare energie, 
gegeven bepaalde opgelegde beperkingen en specifieke eigenschappen van de woning. We zullen 
de bekomen onderzoeksresultaten daarom grondig analyseren en de verworven bevindingen 
bespreken en interpreteren, met als doel conclusies te kunnen trekken die een antwoord bieden op 
de centrale onderzoeksvraag.  

We beginnen met een analyse van de resultaten van de optimalisatie van de basismodellen. Op 
basis van deze bevindingen zullen bepaalde modellen geselecteerd worden om als basis te dienen 
voor de extra modellen. Nadien zal een analyse van de resultaten van de optimalisatie van deze 
extra modellen volgen.  

3.2.1 Basismodellen 

Een eerste bevinding is dat het werkelijk E-peil, dit wil zeggen na controle met de EPB-simulator, 
nooit het maximaal toegelaten E-peil (E60) overschrijdt, en dat de absolute waarde van het 
verschil tussen het E-peil dat berekend is door het model en het E-peil dat berekend is met de EPB-
simulator nooit meer dan 1 bedraagt. Alle modellen voldoen bijgevolg aan de wettelijk vereiste 
energiestandaarden voor nieuwbouwwoningen vanaf 2015. Dit wil zeggen dat de lineaire bijdrage 
van de relevante beslissingsvariabelen op een daling van het E-peil redelijk nauwkeurig geschat is.  

Wat ook meteen opvalt, is dat een investering in fotovoltaïsche zonnepanelen (XFV1), in zowel een 
warmtepomp met een horizontaal (XWPH1) als een verticaal buizennetwerk (XWPV1), in een 
ventilatiesysteem met warmterecuperatie (XVS), in dakisolatie van 140 mm (XDAI1), in muurisolatie 
van 82 mm (XMI1), in muurisolatie van 100 mm (XMI2), muurisolatie van 120 mm (XMI3), in 
vloerisolatie van 100 mm (XVI1), in vloerisolatie van 120 mm (XVI2), in vloerisolatie van 140 mm 
(XVI3), dubbele HR++ beglazing (XBG1) en in een condensatieketel voor gebruik van stookolie 
(XCKO1), en  aankoop van ‘grijze’ elektriciteit van het net (XEL2 en XEL3) in geen enkel scenario 
aanbevolen worden. Bij de scenario-variabelen zien we dat de scenario-variabele S10, waarbij aan 
de nieuwe EPB-eis voldaan is door aan de strengere E-peileis te voldoen, slechts twee keer waarde 
1 krijgt. In alle andere scenario’s krijgt de scenario-variabele S8, waarbij aan de nieuwe EPB-eis 
voldaan is door te participeren in een project voor productie van hernieuwbare energie, waarde 1. 
Er zijn echter ook variabelen die in elk scenario aanbevolen worden. Een participatie in een project 



 25

voor productie van hernieuwbare energie (XPP1), aankoop van ‘groene’ elektriciteit van het net voor 
andere elektriciteitstoepassingen dan warmwatervoorziening (XPP3), een investering in vloerisolatie 
van 160 mm (XVI4) en een investering in driedubbele beglazing (XBG2) worden in elk scenario 
aanbevolen. Hierdoor weten we dat er behalve bij dakisolatie steeds een investering in betere 
isolatie dan de standaardisolatie die in de basiswoningen aanwezig zijn, aangeraden wordt. We 
weten nu ook dat in elk scenario de energievoorziening voor ruimteverwarming en de voorziening 
van sanitair warm water geleverd wordt door ofwel een condensatieketel voor gebruik van aardgas 
ofwel een pelletketel geregeld wordt. Tot slot zien we dat een investering in de beste dakisolatie 
van 160 mm (XDAI2) in 56 van de 81 basisscenario’s aanbevolen wordt. In de 25 overblijvende 
scenario’s wordt geen investering in een betere dakisolatie dan de standaard isolatie van 120 mm 
aanbevolen.  

Aangezien we voornamelijk geïnteresseerd zijn in hernieuwbare energie en isolatie, gaan we na 
welke modellen investeringen in hernieuwbare energie aanbevelen. Wanneer we een participatie in 
een project voor productie van hernieuwbare energie (XPP1) niet meerekenen, zien we dat slechts 
38 van de 81 basismodellen een investering in hernieuwbare energie aanbevelen.  

Een eerste mogelijkheid is een investering in een zonneboiler (XZB). In negen van de 81 
basismodellen wordt een investering in een zonneboiler aanbevolen. De eigenschappen van deze 
negen scenario’s vinden we terug in tabel 3. We zien dat een zonneboiler enkel aanbevolen wordt 
in alle negen scenario’s met een kleine open woning.  

Tabel 3: Modellen die een investering in een zonneboiler aanbevelen  

Model nr Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n XZB 

11 Klein Groot Open 20 1 

13 Klein Groot Open 30 1 

15 Klein Groot Open 40 1 

14 Klein Doorsnee Open 40 1 

10 Klein Doorsnee Open 20 1 

12 Klein Doorsnee Open 30 1 

3 Klein Klein Open 40 1 

1 Klein Klein Open 20 1 

2 Klein Klein Open 30 1 

Aangezien een investering in fotovoltaïsche zonnepanelen of in een warmtepomp in geen enkel 
scenario aanbevolen wordt, is een investering in een pelletketel (XBMV1) de tweede en enige 
overblijvende mogelijkheid om in hernieuwbare energie te investeren. Deze maatregel wordt in 
dertig van de 81 scenario’s aanbevolen (zie tabel 4). Wat meteen opvalt, is dat slechts twee van 
deze dertig scenario’s een tijdshorizon van twintig jaar hebben. Het gaat in beide scenario’s om 
een grote woning die niet gesloten is en waar een groot gezin in woont. In twintig van de dertig 
scenario’s met een pelletketel gaat het bovendien om een grote woning. Wat ook opvalt, is dat een 
investering in een pelletketel steeds gepaard gaat met een investering in de mogelijkheid om de 
aangekochte pelletketel te gebruiken voor de voorziening van sanitair warm water (XBMW1).  

Tabel 4: Modellen die een investering in een pelletketel aanbevelen  

Model nr Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n XBMV1 XBMW1 

15 Klein Groot Open 40 1 1 

19 Groot Klein Open 30 1 1 

21 Groot Klein Open 40 1 1 

27 Gemiddeld Groot Open 40 1 1 
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29 Groot Groot Open 20 1 1 

30 Groot Doorsnee Open 30 1 1 

31 Groot Groot Open 30 1 1 

32 Groot Doorsnee Open 40 1 1 

33 Groot Groot Open 40 1 1 

37 Klein Groot Halfopen 30 1 1 

38 Klein Doorsnee Halfopen 40 1 1 

39 Klein Groot Halfopen 40 1 1 

51 Gemiddeld Groot Halfopen 40 1 1 

54 Groot Klein Halfopen 30 1 1 

55 Groot Klein Gesloten 30 1 1 

56 Groot Klein Halfopen 40 1 1 

57 Groot Klein Gesloten 40 1 1 

59 Groot Groot Halfopen 20 1 1 

60 Groot Doorsnee Halfopen 30 1 1 

61 Groot Groot Halfopen 30 1 1 

62 Groot Doorsnee Halfopen 40 1 1 

63 Groot Groot Halfopen 40 1 1 

66 Groot Doorsnee Gesloten 30 1 1 

67 Groot Groot Gesloten 30 1 1 

68 Groot Doorsnee Gesloten 40 1 1 

69 Groot Groot Gesloten 40 1 1 

73 Klein Groot Gesloten 30 1 1 

74 Klein Doorsnee Gesloten 40 1 1 

75 Klein Groot Gesloten 40 1 1 

81 Gemiddeld Groot Gesloten 40 1 1 

Wanneer we enkel naar de scenario’s met een grote woning kijken (zie tabel 5), zien we dat er 
slechts twee investeringsmixen aanbevolen worden. In twintig van de 27 scenario’s wordt een 
investering in een pelletketel (XBMV1), in combinatie met dakisolatie van 120 mm (standaard 
aanwezig in de basiswoning dus geen extra investering), een investering in muurisolatie van 140 
mm (XMI4), een investering in vloerisolatie van 160 mm (XVI4) en een investering in driedubbele 
beglazing (XBG2) aanbevolen. In de zeven andere scenario’s met een grote woning wordt een 
investering in een pelletketel vervangen door een investering in een condensatieketel voor gebruik 
van aardgas (XCKG1) en wordt de standaard dakisolatie van 120 mm vervangen door een 
investering in dakisolatie van 160 mm (XDAI2). De combinatie van een pelletketel met dakisolatie 
van 120 mm of van een condensatieketel voor gebruik van aardgas met dakisolatie van 160 mm 
vinden we bovendien in bijna alle scenario’s terug. Wat ook opvalt, is dat de initiële 
investeringskost (IIK) voor alle grote woningen groter zijn dan de gemiddelde initiële 
investeringskost (17.925,90 euro) en dat de grootste initiële investeringskosten terug te vinden 
zijn in de scenario’s met een grote woning en een investering in een pelletketel.  

Tabel 5: Geselecteerde resultaten (pelletketel, isolatie en condensatieketel voor gebruik van 
aardgas) van alle modellen met een grote woning  

Model Grootte Grootte Type n XBMV1 XDAI2 XMI4 XCKG1 IIK 
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nr woning gezin 

59 Groot Groot Halfopen 20 1 0 1 0 29312,52 

29 Groot Groot Open 20 1 0 1 0 30483,10 

66 Groot Doorsnee Gesloten 30 1 0 1 0 28141,93 

67 Groot Groot Gesloten 30 1 0 1 0 28141,93 

55 Groot Klein Gesloten 30 1 0 1 0 28141,93 

60 Groot Doorsnee Halfopen 30 1 0 1 0 29312,52 

61 Groot Groot Halfopen 30 1 0 1 0 29312,52 

54 Groot Klein Halfopen 30 1 0 1 0 29312,52 

30 Groot Doorsnee Open 30 1 0 1 0 30483,10 

31 Groot Groot Open 30 1 0 1 0 30483,10 

19 Groot Klein Open 30 1 0 1 0 30483,10 

68 Groot Doorsnee Gesloten 40 1 0 1 0 28141,93 

69 Groot Groot Gesloten 40 1 0 1 0 28141,93 

57 Groot Klein Gesloten 40 1 0 1 0 28141,93 

62 Groot Doorsnee Halfopen 40 1 0 1 0 29312,52 

63 Groot Groot Halfopen 40 1 0 1 0 29312,52 

56 Groot Klein Halfopen 40 1 0 1 0 29312,52 

32 Groot Doorsnee Open 40 1 0 1 0 30483,10 

33 Groot Groot Open 40 1 0 1 0 30483,10 

21 Groot Klein Open 40 1 0 1 0 30483,10 

64 Groot Doorsnee Gesloten 20 0 1 1 1 23846,41 

65 Groot Groot Gesloten 20 0 1 1 1 23846,41 

53 Groot Klein Gesloten 20 0 1 1 1 23846,41 

58 Groot Doorsnee Halfopen 20 0 1 1 1 25016,99 

52 Groot Klein Halfopen 20 0 1 1 1 25016,99 

28 Groot Doorsnee Open 20 0 1 1 1 26187,57 

17 Groot Klein Open 20 0 1 1 1 26187,57 

Naast hernieuwbare energie zijn we vooral geïnteresseerd in isolatie. We weten dat er in alle 
scenario’s een investering in de beste vloerisolatie (XVI4) en in de meest isolerende beglazing (XBG2) 
die in dit onderzoek mogelijk zijn, aanbevolen wordt. Voor dakisolatie en muurisolatie is dit niet het 
geval. We hebben reeds opgemerkt dat de beste dakisolatie (XDAI2) bijna altijd gecombineerd wordt 
met een condensatieketel voor gebruik van aardgas (XCKG1), dus zijn we nu geïnteresseerd in de 
beste muurisolatie van 160 mm (XMI5). In slechts 17 van de 81 scenario’s wordt een investering in 
de beste muurisolatie aanbevolen. In tabel 6 zien we dat deze investering steeds gepaard gaat met 
een investering in de beste dakisolatie (DAI2) en zoals in alle scenario’s uiteraard ook met een 
investering in de beste vloerisolatie en een investering in de meest isolerende beglazing. De 
scenario’s in tabel 6 zijn bijgevolg de enige scenario’s waarbij investeringen in de allerbeste isolatie 
die in dit onderzoek mogelijk is, aanbevolen wordt. Het door het model berekende E-peil is in deze 
scenario’s steeds maximaal drie E-peil punten kleiner dan E60 en in de meerderheid zelfs stipt 
gelijk aan E60, met uitzondering van de twee scenario’s met een zonneboiler (model 3 en model 
14). Het is ook duidelijk dat de beste muurisolatie van 160 mm voornamelijk bij gemiddeld grote 
woningen, en nooit bij grote woningen, aanbevolen wordt. We zien ook voornamelijk scenario’s 
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met een open woning en de tijdshorizon bedraagt in tien van de zeventien scenario’s veertig jaar 
en slechts drie keer twintig jaar. Alle negen modellen met een gemiddeld grote open woningen zijn 
terug te vinden in tabel 6 en bevelen dus een investering in muurisolatie van 160 mm aan.  

Tabel 6: Modellen die een investering in de beste muurisolatie aanbevelen 

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n XDAI2 XMI5 XZB E-

peil 

27 Gemiddeld Groot Open 40 1 1 0 60 

22 Gemiddeld Doorsnee Open 20 1 1 0 60 

23 Gemiddeld Groot Open 20 1 1 0 60 

16 Gemiddeld Klein Open 20 1 1 0 60 

24 Gemiddeld Doorsnee Open 30 1 1 0 60 

25 Gemiddeld Groot Open 30 1 1 0 60 

18 Gemiddeld Klein Open 30 1 1 0 60 

80 Gemiddeld Doorsnee Gesloten 40 1 1 0 57 

45 Gemiddeld Klein Gesloten 40 1 1 0 57 

50 Gemiddeld Doorsnee Halfopen 40 1 1 0 59 

44 Gemiddeld Klein Halfopen 40 1 1 0 59 

26 Gemiddeld Doorsnee Open 40 1 1 0 60 

20 Gemiddeld Klein Open 40 1 1 0 60 

9 Klein Klein Gesloten 40 1 1 0 57 

8 Klein Klein Halfopen 40 1 1 0 59 

14 Klein Doorsnee Open 40 1 1 1 49 

3 Klein Klein Open 40 1 1 1 54 

Wat we ook vaststellen, is dat het door het model berekende E-peil in de scenario’s waarin geen 
investering in een zonneboiler aangeraden wordt, nooit lager ligt dan 56. 

3.2.2 Extra scenario’s 

Op basis van de bekomen resultaten zullen we nu bepalen welke basismodellen het interessantst 
zijn om als basis te dienen voor de extra scenario’s. We zullen per eigenschap die bij de 
basismodellen onveranderd gebleven is en in de extra modellen gewijzigd zal worden, motiveren 
welke basismodellen we zullen kiezen om de invloed van deze eigenschap op de meest rendabele 
investeringsmix te onderzoeken.  

3.2.2.1 Beschikbaar budget 
In de basismodellen gaan we telkens van een onbeperkt budget uit. We zullen twee basismodellen 
gebruiken om een budgetbeperking in te voeren. We kiezen hiervoor twee modellen met de 
hoogste initiële investeringskost om een zo groot mogelijk verschil in resultaten te kunnen zien ten 
opzichte van de scenario’s zonder budgetbeperking. De voorkeur gaat naar model 21 en model 33, 
twee scenario’s met een grote open woning en een tijdshorizon van veertig jaar. Het enige verschil 
is dat het bij model 21 om een klein gezin en in model 33 om een groot gezin gaat. Omdat we deze 
modellen telkens een maximaal budget van 20.000 euro en 15.000 euro opleggen, bekomen we 
vier scenario’s met een budgetbeperking en dus vier extra modellen. We kiezen voor 15.000 euro 
als minimaal budget, aangezien de Solver functie geen oplossing meer vond die aan alle opgelegde 
beperkingen voldoet wanneer we bij model 21 een budgetbeperking van slechts 10.000 euro 
invoerden.  
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De belangrijkste resultaten na optimalisatie van de modellen met budgetbeperking (in blauw) zijn 
samen met die van de basismodellen waarop ze gebaseerd zijn (in rood), terug te vinden in tabel 
7, tabel 8 en tabel 9. Het is duidelijk dat er een aantal wijzigingen zijn in de nieuwe scenario’s ten 
opzichte van de basisscenario’s. Om te beginnen zien we in tabel 7 dat de totale actuele kost (TAK) 
enorm gestegen is in de scenario’s met een budgetbeperking. De sterkste stijging vinden we in 
model 85, hier steeg de totale actuele kost met bijna 32% ten opzichte van de totale actuele kost 
in model 33. Wat investeringen in hernieuwbare energie betreft, zien we in alle nieuwe modellen, 
behalve in model 82, een verschuiving van een investering in een pelletketel (XBMV1) naar een 
investering in een zonneboiler (XZB). Model 82 beveelt zowel een zonneboiler als een pelletketel 
aan, maar raadt af om extra te investeren in de mogelijkheid om de aangekochte pelletketel te 
gebruiken voor de voorziening van sanitair warm water. Voor de voorziening van sanitair warm 
water zal in dit scenario de opgewekte warmte van een zonneboiler en grijze elektriciteit van het 
net (XEL2) als energiebron gebruikt worden, aangezien (in geen enkel van de vier nieuwe 
scenario’s) een participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie (XPP1) 
aanbevolen wordt, waardoor de aankoop van goedkopere groene elektriciteit (XPP2 en XPP3) niet 
mogelijk is. Dit is de eerste keer dat we een scenario zien waarin aangekochte elektriciteit gebruikt 
wordt voor de voorziening van sanitair warm water. De minimale nood aan energie voor 
ruimteverwarming wordt in de nieuwe scenario’s geleverd door een condensatieketel voor gebruik 
van aardgas (XCKG1) in plaats van door een pelletketel. Ook bij de investering in isolatie (tabel 7) 
zien we een duidelijke verandering ten opzichte van de basismodellen. Enkel bij de investering in 
dakisolatie (geen investering) zien we in geen enkel nieuw scenario een wijziging ten opzichte van 
de basisscenario’s. Wanneer we dakisolatie buiten beschouwing laten, is de aanbeveling van model 
84 om in driedubbele beglazing (XBG2) te investeren de enige gemeenschappelijke aanbeveling met 
die van het basismodel die in de nieuwe scenario’s terug te vinden is. We zien dat in alle nieuwe 
scenario’s aanbevolen wordt om in slechtere muur- en vloerisolatie (van XMI4 en XVI4 naar slechtere 
isolatiewaarden) en, model 84 niet meegerekend, in slechts dubbele HR++ (XBG1) in plaats van 
driedubbele beglazing te investeren.  

Tabel 7: Geselecteerde resultaten (zonneboiler, pelletketel, participatie, TAK en IIK) van modellen 
82, 83, 84, 85, 33 en 21 

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Budget XZB XBMV1 XBMW1 XPP1 TAK IIK 

82 Groot Klein Open 40 20000 1 1 0 0 125828,35 19509,02 

83 Groot Klein Open 40 15000 1 0 0 0 146646,84 14361,99 

84 Groot Groot Open 40 20000 1 0 0 0 200987,13 19528,09 

85 Groot Groot Open 40 15000 1 0 0 0 210477,11 14611,78 

33 Groot Groot Open 40 / 0 1 1 1 160045,02 30483,10 

21 Groot Klein Open 40 / 0 1 1 1 112581,21 30483,10 

Tabel 8: Geselecteerde resultaten (condensatieketel voor gebruik van aardgas en aankoop 
elektriciteit) van modellen 82, 83, 84, 85, 33 en 21 

Model nr Grootte 

woning 

Grootte gezin Type n Budget XCKG1 XEL2 XEL3 

82 Groot Klein Open 40 20000 0 14 3201 

83 Groot Klein Open 40 15000 1 0 3201 

84 Groot Groot Open 40 20000 1 0 7500 

85 Groot Groot Open 40 15000 1 0 7500 

33 Groot Groot Open 40 / 0 0 0 

21 Groot Klein Open 40 / 0 0 0 

Tabel 9: Geselecteerde resultaten (isolatie) van modellen 82, 83, 84, 85, 33 en 21 

Model Grootte Grootte Type n Budget XMI1 XMI2 XMI3 XMI4 XVI1 XVI4 XBG1 XBG2 
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nr woning gezin 

82 Groot Klein Open 40 20000 0 1 0 0 1 0 1 0 

83 Groot Klein Open 40 15000 0 0 1 0 1 0 1 0 

84 Groot Groot Open 40 20000 0 0 1 0 1 0 0 1 

85 Groot Groot Open 40 15000 1 0 0 0 0 0 1 0 

33 Groot Groot Open 40 / 0 0 0 1 0 1 0 1 

21 Groot Klein Open 40 / 0 0 0 1 0 1 0 1 

3.2.2.2 Beschikbaarheid aardgas 
In de basismodellen beschikt de woning steeds over de mogelijkheid om de woning te laten 
aansluiten op het aardgasnet. Als scenario waar dit niet het geval is, kiezen we een scenario met 
een kleine gesloten woning, een klein gezin en een tijdshorizon van twintig jaar (model 5), 
aangezien we verwachten dat dit het scenario is waarbij een overschakeling van aardgas naar 
hernieuwbare energiebronnen het nadeligste effect heeft op de totale actuele kost.  

In tabel 10 zien we de enige wijziging die model 5 ondergaat wanneer een investering in een 
condensatieketel voor gebruik van aardgas (XCKG1) geen mogelijkheid is. Deze investering wordt 
vervangen door een investering in een condensatieketel voor gebruik van stookolie (XCKO1), en we 
zien bijgevolg geen overstap naar hernieuwbare energie. De totale actuele kost is hierdoor met 
meer dan 5% gestegen.  

Tabel 10: Geselecteerde resultaten (condensatieketel voor gebruik van zowel aardgas als stookolie) 
van modellen 86 en 5 

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Aardgas XCKG1 XCKO1 TAK 

86 Klein Klein Gesloten 20 NEEN 0 1 25192,83 

5 Klein Klein Gesloten 20 JA 1 0 23918,67 

3.2.2.3 Beschikbaarheid tuin 
In de basismodellen veronderstellen we dat de woning steeds over een tuin beschikt die voldoende 
groot is voor de plaatsing van een horizontaal buizennetwerk. Aangezien geen enkel basismodel 
echter een warmtepomp met een horizontaal buizennetwerk aanbeveelt (XWPH1), heeft het geen nut 
om extra scenario’s toe te voegen waarbij een investering in een warmtepomp met een horizontaal 
buizennetwerk niet mogelijk is.  

3.2.2.4 Verandering energieprijzen 
In de basismodellen hebben we steeds de verwachte stijging van de energieprijzen genomen. In de 
extra modellen zullen we twee scenario’s met een sterkere stijging van de energieprijzen (dit wil 
zeggen een verdubbeling van het jaarlijks stijgingspercentage) en één scenario waarbij de 
energieprijzen gedurende de hele tijdshorizon constant blijven, onderzoeken. We willen hier de 
twee uitersten testen, dus kiezen we voor zowel een scenario met een kleine gesloten woning, een 
klein gezin en een tijdshorizon van twintig jaar (model 5) als voor een scenario met een grote open 
woning, een groot gezin en een tijdshorizon van veertig jaar (model 33). Model 5 heeft namelijk 
het laagste en model 33 het hoogste energieverbruik. Model 5 beveelt momenteel een investering 
in een condensatieketel voor gebruik van aardgas (XCKG1) en aankoop van groene elektriciteit van 
het net aan (XPP2 en XPP3), en aangezien we verwachten dat dit model het minst snel van aardgas 
naar hernieuwbare energiebronnen of van aankoop van elektriciteit naar eigen productie via 
zonnepanelen zal overschakelen, lijkt het ons interessant om te zien of een verdubbeling van het 
jaarlijks stijgingspercentage van de verschillende energieprijzen de meest rendabele 
investeringsmix in dit scenario kan laten veranderen. Aangezien model 33 al een investering in een 
pelletketel aanbeveelt, zijn we hier enkel benieuwd of een sterke stijging van de energieprijzen zal 
leiden tot een overstap van aankoop van elektriciteit naar eigen productie via fotovoltaïsche 
zonnepanelen. In tegenstelling tot model 5 verwachten we dat de kans in model 33 het grootst is 
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om dergelijke overstap waar te nemen bij een sterke stijging van de energieprijzen, aangezien in 
dit scenario het meeste elektriciteit verbruikt wordt en een tijdshorizon van veertig jaar ervoor 
zorgt dat de elektriciteitsprijzen veertig jaar lang toenemen en aankoop van elektriciteit van het 
net dus steeds duurder wordt. Als basismodel voor het scenario waarbij de energieprijzen 
gedurende de hele tijdshorizon constant blijven, nemen we ook model 33. Hier willen we te weten 
komen of er een overstap plaatsvindt van biomassa naar aardgas als energiebron voor de 
ruimteverwarming en de voorziening van sanitair warm water, wanneer de energieprijzen noch 
stijgen, noch dalen.  

In tabel 11 zien we de belangrijkste resultaten van de scenario’s met een sterkere stijging van de 
energieprijzen dan in de basisscenario’s. Voor de scenario’s met een sterke stijging (model 87 en 
model 88) nemen we geen enkel verschil in de meest rendabele investeringsmix ten opzichte van 
deze in de basismodellen waar. Het enige dat verschilt is de totale actuele kost, die in de scenario’s 
met een sterkere stijging van de energieprijzen telkens hoger ligt dan in de basisscenario’s waarop 
ze gebaseerd zijn. In het scenario waar de energieprijzen constant blijven zien we echter dat een 
investering in een pelletketel (XBMV1) vervangen wordt door een investering in een condensatieketel 
voor gebruik van aardgas (XCKG1). De totale actuele kost is bovendien gedaald met meer dan 21%.  

Tabel 11: Geselecteerde resultaten (pelletketel, condensatieketel voor gebruik van aardgas en 
participatie) van modellen 87, 88, 89, 5 en 33 

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Verandering 

energieprijzen 

XBMV1  XCKG1 XPP1 TAK 

87 Klein Klein Gesloten 20 Sterke stijging 0 1 1 26468,97 

88 Groot Groot Open 40 Sterke stijging 1 0 1 195762,05 

89 Groot Groot Open 40 
Geen 

verandering 0 1 1 125675,69 

5 Klein Klein Gesloten 20 
Verwachte 

stijging 0 1 1 23918,67 

33 Groot Groot Open 40 
Verwachte 

stijging 1 0 1 160045,02 

3.2.2.5 Mogelijkheid en bereidheid tot participatie in project 
In de basismodellen veronderstellen we steeds dat de particulier die wilt bouwen zowel over de 
mogelijkheid beschikt als bereid is om te participeren in een project voor productie van 
hernieuwbare energie, indien het model dit aanbeveelt. We kiezen voor model 25 als basis voor 
een nieuwe scenario waarin een participatie niet mogelijk is en/of niet gewenst is door de 
particulier in kwestie. De keuze voor model 25 is gebaseerd op het feit dat dit model maar net het 
maximaal toegelaten E-peil van E60, dat bij voldoen aan de individuele kwantitatieve voorwaarden 
van een participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie geldt, haalt, zonder 
gebruik te maken van een andere mogelijke maatregel uit de lijst van de Vlaamse Overheid. 
Wanneer een participatie dus geen mogelijkheid meer is, zal het model op een andere manier aan 
de overheidseisen moeten voldoen. We zullen ook een van de extra scenario’s als basis nemen 
voor een scenario zonder participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie. 
Hiervoor gebruiken we het extra model dat gebaseerd is op model 33 en waar de energieprijzen 
een sterke stijging kennen. We beschouwen dit als een laatste kans op een overschakeling van 
aangekochte elektriciteit naar eigen productie via fotovoltaïsche zonnepanelen, aangezien in dit 
extra scenario niet alleen de energieprijzen sterk stijgen maar aankoop van groene elektriciteit 
(XPP2 en XPP3), die goedkoper is dan grijze elektriciteit (XEL2 en XEL3), nu ook niet meer mogelijk is 
en een overstap naar aankoop van grijze elektriciteit of naar eigen productie door middel van 
fotovoltaïsche zonnepanelen (XFV2) onvermijdelijk is.  

In tabel 12 en tabel 13 zien we een overzicht van de belangrijkste resultaten van de extra 
modellen waar een participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie niet 
aangeraden kan worden. In tabel 12 zien we dat wanneer de variabele van een participatie (XPP1) 
in model 25 verplicht waarde 0 krijgt, er een verschuiving plaatsvindt van groene elektriciteit (XPP2 

en XPP3) naar grijze elektriciteit (XEL2 en XEL3) en van een condensatieketel voor gebruik van 
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aardgas (XCKG1) naar een pelletketel (XBMV1). Er wordt nu aan de nieuwe EPB-eis voldaan door te 
investeren in een pelletketel in plaats van te participeren in een project voor productie van 
hernieuwbare energie. De investeringsmix in isolatie verandert echter niet en aangezien een 
pelletketel geen invloed heeft op het E-peil blijft ook het E-peil op E60 staan. De totale actuele kost 
stijgt in dit nieuw scenario met bijna 8% ten opzichte van het basisscenario. Wanneer we naar 
model 88 kijken, merken we behalve de overschakeling van groene elektriciteit naar grijze 
elektriciteit geen enkel verschil in de meest rendabele investeringsmix. Er wordt geen investering 
in fotovoltaïsche zonnepanelen (XFV1) aanbevolen en de meest rendabele investeringsmix in isolatie 
blijft net als het E-peil ook hier ongewijzigd ten opzichte van model 88. De totale actuele kost 
neemt wel met bijna 7% toe.  

Tabel 12: Geselecteerde resultaten (zonnepanelen, pelletketel, participatie, condensatieketel voor 
gebruik van aardgas en aankoop elektriciteit) van modellen 90, 97, 25 en 88 

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Verandering 

energieprijzen 

Participatie XFV1 XBMV1  XPP1 XCKG1 XEL3 

90 Gemiddeld Groot Open 30 
Verwachte 

stijging NEEN 0 1 0 0 5430 

97 Groot Groot Open 40 Sterke stijging NEEN 0 1 0 0 7500 

25 Gemiddeld Groot Open 30 
Verwachte 

stijging JA 0 0 1 1 0 

88 Groot Groot Open 40 Sterke stijging JA 0 1 1 0 0 

Tabel 13: Geselecteerde resultaten (scenario-variabelen, E-peil en TAK) van modellen 90, 97, 25 
en 88 

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Verandering 

energieprijzen 

Participatie S8 S9 E-

peil 

TAK 

90 Gemiddeld Groot Open 30 
Verwachte 

stijging NEEN 0 1 60 87734,79 

97 Groot Groot Open 40 Sterke stijging NEEN 0 1 59 208868,06 

25 Gemiddeld Groot Open 30 
Verwachte 

stijging JA 1 0 60 81565,81 

88 Groot Groot Open 40 Sterke stijging JA 1 0 59 195762,05 

3.2.2.6 Overheidseisen 
In de basismodellen wordt er steeds rekening gehouden met alle wettelijk vereiste 
energiestandaarden voor nieuwbouwwoningen vanaf 2015. Bij twee basismodellen zullen we de 
opgelegde overheidseisen weglaten, om zo de invloed van deze eisen op de meest rendabele 
investeringsmix te testen. De modellen die we hiervoor zullen gebruiken, zijn model 15 en model 
25. We zoeken namelijk modellen met hoge investeringskosten in maatregelen die een invloed 
hebben op het E-peil, en aangezien model 15 een investering in de duurste (het heeft namelijk een 
groot gezin dus een grote energievraag voor de voorziening van sanitair warm water) zonneboiler 
(XZB) en model 25 een investering in maximale isolatie (XDAI2, XMI5, XVI4 en XBG2), wat resulteert in 
een E-peil van stipt E60, aanbeveelt, lijken deze modellen ons het interessantst. Opnieuw zullen we 
ook nog een van de extra scenario’s als basis nemen voor een scenario zonder overheidseisen. We 
kiezen voor het scenario dat gebaseerd is op model 25 en waar participatie in een project voor 
productie van hernieuwbare energie niet mogelijk is. Op basis van dit model zullen we twee extra 
modellen creëren: een model zonder de nieuwe EPB-eis maar wel met een maximaal E-peil van 
E60, en een model zonder enige overheidseisen. Omdat een participatie (XPP1) in alle 
basisscenario’s aanbevolen wordt, waardoor steeds sowieso aan de nieuwe EPB-eis voldaan is en 
enkel nog met de E-peileis rekening gehouden moet worden, kan het interessant zijn om te kijken 
wat er gebeurt met de meest rendabele investeringsmix wanneer enkel de nieuwe EPB-eis wegvalt 
in een scenario waar een participatie niet mogelijk is en dus op een andere manier aan deze EPB-
eis voldaan wordt.  

Tot slot voegen we nog twee extra scenario’s zonder overheidseisen toe. In het ene scenario 
veranderen de energieprijzen niet en gebruiken we het extra scenario dat gebaseerd is op model 
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33, en in het andere scenario veronderstellen we een daling van de energieprijzen. Dit laatste 
scenario is tevens gebaseerd op model 33, maar kent een jaarlijkse daling (met dezelfde 
percentages als de verwachte stijging in de basismodellen) van de energieprijzen. Door geen 
rekening te houden met overheidseisen hopen we te kunnen zien wat het effect van de 
energieprijzen is op de meest rendabele investeringsmix en in het bijzonder op de meest rendabele 
investering in isolatie, zonder opgelegde verplichtingen van buitenaf.  

Wanneer we de overheidsbeperkingen in model 15 en model 25 weglaten, zien we om te beginnen 
in tabel 14 meteen dat het E-peil telkens stijgt tot boven het maximaal toegelaten E-peil van E60. 
Het scheelt echter maar drie E-peil punten voor model 91 en 1 E-peil punt voor model 92. De enige 
verandering in de meest rendabele investeringsmix in model 91 ten opzichte van model 15, is het 
verdwijnen van de aanbeveling om te investeren in een zonneboiler (XZB). De totale actuele kost 
daalt hierdoor met meer dan 10%. In model 25 zorgt het weglaten van de overheidsbeperkingen 
enkel voor een kleine verschuiving van de beste muurisolatie (XMI5) naar de op één na beste 
muurisolatie (XMI4) in de meest rendabele investeringsmix. De totale actuele kost daalt hierdoor 
met slechts 0,07%.  

Tabel 14: Geselecteerde resultaten (zonneboiler, muurisolatie, E-peil en TAK) van modellen 91, 92, 
15 en 25 

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Overheidseisen XZB XMI4 XMI5 E-

peil 

TAK 

91 Klein Groot Open 40 NEEN 0 1 0 63 71717,76 

92 Gemiddeld Groot Open 30 NEEN 0 1 0 61 81511,07 

15 Klein Groot Open 40 JA 1 1 0 46 79959,32 

25 Gemiddeld Groot Open 30 JA 0 0 1 60 81565,81 

In tabel 16 valt opnieuw meteen op dat het E-peil in de nieuwe scenario’s weinig tot niet verschilt 
met het E-peil in model 90. Zelfs in het scenario zonder overheidseisen (model 94) bedraagt het 
verschil slechts 1 E-peil punt. In zowel model 93 als model 94 zien we dat de aanbeveling om te 
investeren in een pelletketel (XBMV1) terug is verschoven naar een aanbeveling om te investeren in 
een condensatieketel voor gebruik van aardgas (XCKG1), zoals in model 25. Wanneer enkel de 
nieuwe EPB-eis wegvalt maar het maximaal toegelaten E-peil nog steeds niet overschreden mag 
worden (model 93), zien we geen wijzigingen in de meest rendabele investeringsmix in isolatie ten 
opzichte van model 90. Wanneer ook de E-peileis wegvalt, beveelt het model geen investering in 
de beste muurisolatie (XMI5) meer aan maar een investering in de op één na beste muurisolatie 
(XMI4). De totale actuele kost daalt met 1,99% wanneer enkel de nieuwe EPB-eis wegvalt en met 
2,05% wanneer met geen enkele overheidseis rekening gehouden wordt.  

Tabel 15: Geselecteerde resultaten (pelletketel, condensatieketel voor gebruik van aardgas en 
TAK) van modellen 93, 94 en 90  

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Participatie Overheidseisen XBMV1  XCKG1 TAK 

93 Gemiddeld Groot Open 30 NEEN Enkel E60 0 1 85989,69 

94 Gemiddeld Groot Open 30 NEEN NEEN 0 1 85934,95 

90 Gemiddeld Groot Open 30 NEEN JA 1 0 87734,79 

Tabel 16: Geselecteerde resultaten (muurisolatie en E-peil) van modellen 93, 94 en 90  

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Participatie Overheidseisen XMI4 XMI5 E-

peil 

93 Gemiddeld Groot Open 30 NEEN Enkel E60 0 1 60 

94 Gemiddeld Groot Open 30 NEEN NEEN 1 0 61 

90 Gemiddeld Groot Open 30 NEEN JA 0 1 60 

In tabel 17 en tabel 18 zien we de belangrijkste resultaten van de optimalisatie van de laatste twee 
extra modellen. Wat meteen opvalt, is dat model 95 en model 89 identiek dezelfde resultaten 
hebben. Wanneer in model 89 de overheidseisen wegvallen, verandert de meest rendabele 
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investeringsmix dus niet. Wanneer de energieprijzen echter jaarlijks dalen in plaats van constant 
blijven, zien we behalve bij investeringen in dakisolatie overal een verschuiving van een 
aanbeveling om te investeren in de beste of op één na beste isolatie naar een aanbeveling om in 
slechtere isolatie te investeren (van XMI4, XVI4 en XBG2 naar XMI3, XVI1 en XBG1). Hierdoor stijgt het E-
peil tot E62, maar de totale actuele kost daalt met meer dan 25% (zie tabel 18).  

Tabel 17: Geselecteerde resultaten (isolatie) van modellen 95, 96 en 89  

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Verandering 

energieprijzen 

Overheids-

eisen 

XMI3 XMI4 XVI1 XVI4 XBG1 XBG2 

95 Groot Groot Open 40 
Geen 

verandering NEEN 0 1 0 1 0 1 

96 Groot Groot Open 40 Daling NEEN 1 0 1 0 1 0 

89 Groot Groot Open 40 
Geen 

verandering JA 0 1 0 1 0 1 

Tabel 18: Geselecteerde resultaten (E-peil en TAK) van modellen 95, 96 en 89 

Model 

nr 

Grootte 

woning 

Grootte 

gezin 

Type n Verandering 

energieprijzen 

Overheidseisen E-

peil 

TAK 

95 Groot Groot Open 40 
Geen 

verandering NEEN 59 125675,69 

96 Groot Groot Open 40 Daling NEEN 62 93624,38 

89 Groot Groot Open 40 
Geen 

verandering JA 59 125675,69 

4 Discussie 
Nu we de onderzoeksresultaten geanalyseerd hebben, kunnen we onze bevindingen interpreteren 
en op zoek gaan naar een antwoord op de centrale onderzoeksvraag. 

Een eerste conclusie uit de resultaten is dat investeringen in een betere isolatie, beter dan wat 
standaard aanwezig is in de basiswoningen, sterk aan te bevelen zijn. Deze conclusie wordt 
getrokken uit het feit dat een investering in de beste vloerisolatie (XVI4), de best isolerende 
beglazing (XBG2) en de beste of op één na beste muurisolatie (XVI4 of XMI5), die in het model 
mogelijk zijn, in alle 81 basisscenario’s aanbevolen wordt. Bovendien worden in 56 van de 81 
basisscenario's een investering in de beste dakisolatie (XDAI2) aanbevolen. 

Voor hernieuwbare energie zijn de resultaten minder positief. In minder dan de helft van de 
scenario’s wordt een investering in hernieuwbare energie aanbevolen (participatie in een project 
voor productie van hernieuwbare energie niet meegerekend). Van deze scenario’s wordt er in 
slechts negen scenario’s, allen met een kleine open woning, een investering in een zonneboiler 
(XZB) aanbevolen. We veronderstellen dat deze investering enkel aanbevolen wordt om het E-peil 
onder het maximaal toegelaten E-peil (E60) te krijgen. We zagen namelijk in tabel 3 dat kleine 
open basiswoningen (dit zijn de woningen die we bekomen wanneer alle beslissingsvariabelen 
waarde 0 hebben) het hoogste E-peil hebben (E76) en dus 16 E-peil punten moeten zakken door 
middel van investeringen in isolatie en/of hernieuwbare energie. Deze veronderstelling wordt 
bevestigd door model 91, een extra model waarin we geen rekening houden met overheidseisen 
(zie tabel 14). De enige verandering in de meest rendabele investeringsmix die we in model 91 ten 
opzichte van model 15 zien, is de verdwijning van de aanbeveling om te investeren in een 
zonneboiler, wat resulteert in een E-peil van E63. De verplichting van de overheid om dit E-peil niet 
te overschrijden is bijgevolg de enige motivatie om te investeren in een zonneboiler. Bovendien 
zorgt deze verplichting voor een stijging van de totale actuele kost met meer dan 10%.  

De enige andere optie om te investeren in hernieuwbare energie volgens de basismodellen, is een 
investering in een pelletketel (XBMV1). We zagen in dertig scenario’s dat een investering in een 
pelletketel aanbevolen wordt. In twintig van deze dertig scenario’s gaat het om een grote woning. 
In twee van de dertig scenario's bedraagt de tijdshorizon twintig jaar, beiden met een grote niet-
gesloten woning met een groot gezin. Deze resultaten tonen aan dat een investering in een 
pelletketel enkel interessant is wanneer het jaarlijks energieverbruik voor ruimteverwarming en/of 
voor de voorziening van sanitair warm water voldoende groot is. Ook de tijdshorizon moet 
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voldoende groot zijn (dertig of veertig jaar). We verwachten namelijk in Vlaanderen geen stijging 
van de prijzen van pellets in de toekomst (Vandevoordt, 2013), in tegenstelling tot de prijzen van 
aardgas. Aardgas is namelijk de enige energiebron die volgens de onderzoeksresultaten als 
alternatief voor pellets gebruikt wordt. Dit verklaart waarom een grotere tijdshorizon een 
overschakeling van aardgas als energiebron naar pellets aantrekkelijker maakt. Uiteraard verklaart 
dit ook waarom het energieverbruik voor ruimteverwarming en/of de voorziening van sanitair warm 
water voldoende groot moet zijn. De aankoop van een pelletketel gaat namelijk gepaard met een 
bepaalde investeringskost. Wanneer de jaarlijkse besparingen op de energiekosten, ten opzichte 
van het gebruik van aardgas, door een te beperkt energieverbruik niet voldoende groot zijn, 
kunnen deze jaarlijkse besparingen de extra investeringskosten niet voldoende compenseren. Deze 
redenering wordt ondersteund door het feit dat in model 33 een investering in een 
condensatieketel voor aardgas (XCKG1) wordt aanbevolen boven een investering in een pelletketel, 
wanneer de energieprijzen geen verwachte stijging meer kennen maar gedurende de hele 
tijdshorizon constant blijven. Uiteraard mogen we hetzelfde verwachten wanneer de energieprijzen 
dalen. De aanbeveling om te investeren in een pelletketel is dus enorm afhankelijk van wat de 
verwachte evolutie van de energieprijzen (en dan voornamelijk van de prijzen van aardgas, 
stookolie en pellets zelf) is.  

Indien we uitgaan van de verwachte stijging van de energieprijzen die we in het model verwerkten, 
of indien verwacht wordt dat de energieprijzen nog sterker zullen stijgen in de toekomst, raden we 
aan dat particulieren die een grote woning willen bouwen met de bedoeling hier minstens dertig 
jaar in te wonen, investeren in een pelletketel. Voor particulieren die geen grote woning willen 
bouwen of die van plan zijn maximaal twintig jaar in hun woning te wonen, is een investering in 
een condensatieketel voor gebruik van aardgas of stookolie de meest rendabele investering om aan 
de minimale nood aan energie voor ruimteverwarming en de voorziening van sanitair warm water 
te voorzien. Ook wanneer een participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie 
geen mogelijkheid is, blijkt een investering in een pelletketel de meest rendabele investering te zijn 
(zie tabel 12). De reden is hier om zo aan de nieuwe EPB-eis te voldoen.  

De andere mogelijke investeringen in hernieuwbare energie, namelijk een investering in een 
warmtepomp (XWPH1 of XWPV1) of een investering in fotovoltaïsche zonnepanelen (XFV), worden in 
geen enkel scenario aangeraden en kunnen bijgevolg als niet-interessante investeringen 
beschouwd worden. Hier wordt nog extra kracht bijgezet wanneer we kijken naar de resultaten van 
enkele extra scenario’s. Model 97 is bijvoorbeeld een model waarin de kans het grootst is om een 
aanbeveling om te investeren in fotovoltaïsche zonnepanelen waar te nemen. Maar ondanks de 
sterke stijging van de elektriciteitsprijzen en het wegvallen van de mogelijkheid om goedkope 
groene elektriciteit van het net aan te kopen, blijft het zelfs voor een woning met een groot 
elektriciteitsverbruik, en berekend over een tijdshorizon van veertig jaar, niet voordelig om te 
investeren in zonnepanelen. De investeringskosten voor zonnepanelen zijn te duur om deze 
investering interessant te maken, ondanks de eigen (gratis) voorziening van elektriciteit. Nochtans 
lijkt de realiteit in Vlaanderen anders, waar we tegenwoordig in bijna elke straat zonnepanelen op 
de daken zien liggen. Hetzelfde geldt voor warmtepompen. Een mogelijke verklaring voor de 
populariteit van fotovoltaïsche zonnepanelen en warmtepompen zijn de subsidies die particulieren 
jarenlang kregen voor een investering in zonnepanelen en warmtepompen (De Tijd, 2015). Een 
andere verklaring kan zijn dat particulieren niet op de hoogte zijn van de meest rendabele 
investeringsmix, en daardoor kiezen voor minder rendabele investeringen zoals een investering in 
zonnepanelen en/of een warmtepomp. Dit zou kunnen verklaren waarom particulieren ook in 2015, 
zonder subsidies, blijven investeren in deze twee maatregelen. Op basis van deze resultaten 
kunnen we de stelling van de sectorfederatie PV Vlaanderen, die zegt dat zonnepanelen, ondanks 
het wegvallen van heel wat subsidies, een interessante investering voor gezinnen blijven, 
verwerpen (De Tijd, 2015).  

Investeringen in de best mogelijke isolatie (XDAI2, XMI5, XVI4 en XBG2) vinden we voornamelijk terug 
in scenario’s met een open woning en scenario’s met een tijdshorizon van veertig jaar. We kunnen 
hier eenzelfde redenering hanteren als bij de pelletketel, namelijk dat investeringen in isolatie 
jaarlijkse besparingen op de energiekosten met zich meebrengen, maar dat het energieverbruik 
voor ruimteverwarming en/of de tijdshorizon voldoende groot moet zijn om de investeringskosten 
van isolatie voldoende te compenseren. In tabel 5 zagen we dat een investering in een pelletketel 
(XBMV1) zo goed als nooit gepaard gaat met een investering in een betere dakisolatie. Een 
condensatieketel voor gebruik van aardgas (XCKG1) daarentegen wordt steeds gecombineerd met 



 36

een investering in de beste dakisolatie (XDAI2). Ook dit wijst weer op het belang van een goede 
isolatie wanneer een energiebron gebruikt wordt waarvan verwacht wordt dat de prijs in de 
toekomst zal toenemen (in dit geval aardgas). Wanneer een energiebron met een stabiele prijs 
gebruikt wordt (pellets bijvoorbeeld), blijkt een investering in een uitstekende dakisolatie minder te 
lonen en volstaat de basisisolatie van 120 mm. Investeringen in een uitstekende vloer- en 
muurisolatie (XVI4 en XMI4 of XMI5) blijken echter in alle basisscenario’s te lonen en worden dan ook 
steeds aanbevolen door de modellen.  

Wat echter opvalt, en op het eerste zicht niet echt strookt met de eerder vermelde redeneringen, is 
dat geen enkel model met een grote woning investeringen in de best mogelijke isolatie (XDAI2, XMI5, 
XVI4 en XBG2) aanbeveelt (zie tabel 6). We zouden nochtans verwachten dat het voor scenario’s met 
een grote woning (door hun grote vraag naar energie voor ruimteverwarming) voordelig zou zijn 
om, net als alle negen modellen met een gemiddeld grote open woning, te investeren in de best 
mogelijke isolatie die in het model mogelijk is. De eerder besproken aanbeveling om in een grote 
woning te investeren in een pelletketel (XBMV1), een investering die blijkbaar een minder goede 
isolatie vereist dan een investering in een condensatieketel voor gebruik van aardgas (XCKG1), zou 
hiervoor een verklaring kunnen zijn. We zagen echter in tabel 5 dat zelfs de modellen met een 
grote woning die geen investering in een pelletketel aanbevelen, nooit een investering in de beste 
muurisolatie (XMI5) aanbevelen.  

We vermoeden dat de verklaring van deze bevinding te vinden is bij Vlaamse Overheid. Aangezien 
alle basismodellen een participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie (XPP1) 
aanbevelen en dit één van de mogelijkheden is om aan de nieuwe EPB-eis te voldoen, is voor alle 
basismodellen aan deze eis voldaan. Zelfs in de enige twee scenario’s waar de scenario-variabele 
die zegt dat een E-peil van maximum E54 ervoor zorgt dat aan de nieuwe EPB-eis voldaan is 
(S10), waarde 1 krijgt, mag het E-peil in principe E54 overschrijden, aangezien ook hier een 
participatie aanbevolen wordt en dus een maximaal toegelaten E-peil van E60 van toepassing is. 
De enige overblijvende overheidseis is bijgevolg het maximaal toegelaten E-peil van E60. Dit is 
volgens ons dan ook de reden waarom voornamelijk modellen met een gemiddeld grote woning, en 
alle modellen met een gemiddeld grote open woning, investeringen in de best mogelijke isolatie 
(XDAI2, XMI5, XVI4 en XBG2) aanbevelen. Gemiddeld grote open basiswoningen hebben namelijk het 
hoogste E-peil (E75) na kleine open basiswoningen. Deze woningen moeten bijgevolg 15 E-peil 
punten zakken door middel van investeringen in isolatie en/of hernieuwbare energie, om het 
maximaal toegelaten E-peil niet te overschrijden. Modellen met een kleine open woning halen deze 
eis door een investering in een zonneboiler aan te bevelen (XZB). Alle andere modellen doen dit 
echter door investeringen in isolatie aan te bevelen.  

De reden waarom bij gemiddeld grote open woningen investeringen in de beste isolatie aanbevolen 
worden, terwijl bij grote (open) woningen een minder goede isolatie volstaat, is volgens ons dat 
het E-peil van grote basiswoningen voor alle type woningen (open, halfopen en gesloten) het laagst 
is en er dus minder zware investeringen in isolatie nodig zijn om een E-peil van maximaal E60 te 
bekomen. De verschuiving van de beste muurisolatie (XMI5) naar de op één na beste muurisolatie 
(XMI4) in de meest rendabele investeringsmix van model 25 (zie tabel 14), wanneer alle 
overheidseisen wegvallen, bevestigen deze redenering. Dit wil echter niet zeggen dat investeringen 
in een betere isolatie enkel aanbevolen worden om het maximaal toegelaten E-peil niet te 
overschrijden. Het wegvallen van de overheidseisen zorgt in model 25 voor slechts een kleine 
vermindering van de isolatie van de woning (van XMI5 naar XMI4) en dus voor slechts een kleine 
verhoging van het E-peil (van E60 naar E61). Dit wil zeggen dat de meest rendabele 
investeringsmix ook in dit scenario nog steeds bestaat uit investeringen in een betere isolatie dan 
de basisisolatie. Tabel 16, waarin we opnieuw slechts een kleine vermindering van de isolatie van 
de woning (van XMI5 naar XMI4) waarnemen wanneer de overheidseisen wegvallen, en tabel 17, 
waar zelfs geen enkele verandering in de meest rendabele investeringsmix waar te nemen is, 
bevestigen nogmaals de voordelen van een goede isolatie. Enkel wanneer niet alleen de 
overheidseisen wegvallen, maar ook de energieprijzen jaarlijks dalen, beveelt het model aan om te 
investeren in een minder goede muur- en vloerisolatie en een minder goed isolerende beglazing 
(zie tabel 17 en tabel 18). Het E-peil stijgt hierdoor tot E62. Aangezien ook hier echter (behalve bij 
dakisolatie) nog steeds investeringen in een betere isolatie dan de standaardisolatie aanbevolen 
wordt, kunnen we de conclusie dat investeren in isolatie over het algemeen interessant is, niet 
verwerpen.  
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Tot slot zagen we dat het budget waar particulieren die willen bouwen over beschikken een grote 
invloed kan hebben op de meest rendabele investeringsmix en de totale actuele kost (zie tabel 7 
en tabel 8). Omdat een investering in een pelletketel (XBMV1) een dure investering is, wordt deze 
investering in op één na alle scenario’s met een budgetbeperking vervangen door een 
condensatieketel voor gebruik van aardgas (XCKG1). Ook besluiten we dat een investering in een 
zonneboiler (XZB) niet de meest rendabele investering is, maar dat het wel een goedkopere manier 
dan investeringen in isolatie is om het maximaal toegelaten E-peil niet te overschrijden. De initiële 
investeringskost ligt hierdoor veel lager dan in de scenario’s zonder budgetbeperking, maar de 
totale actuele kost kan tot bijna 32% stijgen. Uit het feit dat de initiële investeringskost van de 
meest rendabele investeringsmix over het algemeen het hoogst ligt in scenario’s met een grote 
woning en dat een budgetbeperking de totale actuele kost enorm kan laten oplopen, kunnen we 
bijgevolg besluiten dat particulieren die op zoek zijn naar de meest rendabele investeringsmix 
zullen moeten kiezen voor een kleinere woning, wanneer hun budget kleiner is dan de initiële 
investeringskost die gepaard gaat met deze investeringsmix.  

We hebben in dit onderzoek geen rekening gehouden met de waarde van de woning als gevolg van 
energiebesparende investeringen, aangezien we niet met zekerheid weten hoe de vastgoedprijzen 
in Vlaanderen reageren op verbeteringen van de energieprestatie van woningen. Verder hebben we 
enkel met lineaire verbanden gewerkt en lineaire schattingen gemaakt voor de berekening van het 
E-peil. Ook hebben we enkel de isolatiemogelijkheden die in de indicatieve prijslijst van Recticel 
stonden, in het model opgenomen en hebben we voor deze isolatiemogelijkheden met binaire in 
plaats van continue variabelen gewerkt. De grootste beperking is dat we slechts enkele 
basismodellen gebruikt hebben voor het maken van de extra modellen.  

5 Conclusies 
Steeds meer mensen die een woning willen bouwen zijn geïnteresseerd in energiebesparende 
investeringen, voornamelijk om kostenbesparende redenen. Hierbij moet in de eerste plaats 
bepaald worden in welke mate investeringen in isolatie te verkiezen zijn boven investeringen in 
hernieuwbare energie. Om op deze vraag een antwoord te bieden, hebben we gebruik gemaakt van 
een optimalisatiemodel. Aan de hand van de onderzoeksresultaten proberen we aanbevelingen te 
formuleren die particulieren moeten helpen bij het maken van de juiste keuze.  

Een eerste conclusie van dit onderzoek is dat investeringen in isolatie over het algemeen aan te 
bevelen zijn. De grootte van deze investeringen hangt voornamelijk af van de evolutie van de 
energieprijzen, maar zelfs bij dalende energieprijzen en het wegvallen van alle overheidseisen blijft 
een betere isolatie dan de maximaal verplichte U-waarden bij nieuwbouwwoningen in Vlaanderen 
vanaf 2015 noodzakelijk om de totale actuele kost te minimaliseren, ongeacht de tijdshorizon van 
het model.  

Wanneer we naar hernieuwbare energie kijken, kunnen we besluiten dat een participatie in een 
project voor productie van hernieuwbare energie er steeds voor zorgt dat aan de nieuwe EPB-eis 
voldaan is, zonder dat de totale actuele kost hierdoor toeneemt. Dit wil zeggen dat de nieuwe EPB-
eis in principe geen enkele invloed zou mogen hebben op de meest rendabele investeringsmix. 
Aangezien een participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie echter eerder 
een risicovolle belegging dan een betrouwbare investering is, en deze maatregel bovendien niet 
altijd mogelijk is, kunnen we besluiten dat de nieuwe EPB-eis in bepaalde gevallen wel degelijk een 
invloed zal hebben op de meest rendabele investeringsmix en de totale actuele kost. We houden 
met deze maatregel dan ook verder geen rekening in ons besluit.  

Voor grote woningen en woningen met een grote energievraag voor de voorziening van sanitair 
warm water is een investering in een pelletketel over het algemeen aan te bevelen wanneer de 
tijdshorizon minstens dertig jaar is. Voor deze woningen is de nieuwe EPB-eis bijgevolg overbodig 
en heeft deze geen invloed op de meest rendabele investering, ook wanneer een participatie geen 
optie is. Voor gemiddeld grote en kleine woningen heeft de nieuwe EPB-eis over het algemeen wel 
een invloed op de meest rendabele investering en dus ook op de totale actuele kost wanneer een 
participatie geen optie is. Voor deze woningen blijkt over het algemeen een investering in een 
pelletketel de meest rendabele manier te zijn om aan de EPB-eis te voldoen wanneer een 
participatie geen optie is.  

Naast de nieuwe EPB-eis moet ook aan het maximaal toegelaten E-peil (E60) voldaan worden. 
Deze overheidseis is een noodzakelijke verplichting, aangezien de meest rendabele investeringsmix 
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bij wegvallen van deze eis meestal zal resulteren in een E-peil dat net iets hoger ligt dan E60. Voor 
kleine open woningen is de meest rendabele manier om dit E-peil niet te overschrijden een 
investering in een zonneboiler. Voor alle andere woningen zijn investeringen in alleen isolatie 
voordeliger. Wanneer het beschikbaar budget echter beperkt is, kan het zijn dat een investering in 
een zonneboiler in plaats van in een goede isolatie noodzakelijk is. Het is namelijk een goedkopere 
manier om het maximaal toegelaten E-peil niet te overschrijden dan investeringen in isolatie.  

We kunnen ook besluiten dat de tijdshorizon van het model een grote invloed heeft op de meest 
rendabele investeringsmix. Hoe korter een particulier van plan is in een woning te verblijven, hoe 
minder interessant investeringen in isolatie en in een pelletketel over het algemeen worden. Een 
investering in een condensatieketel voor gebruik van aardgas wordt daarentegen interessanter.  

We kunnen algemeen besluiten dat zowel met als zonder overheidseisen investeringen in isolatie 
wel degelijk te verkiezen zijn boven investeringen in hernieuwbare energie, maar dat een 
combinatie van beiden soms voordeliger en indien participatie in een project voor productie van 
hernieuwbare energie geen mogelijkheid is, zelfs noodzakelijk kan zijn.  

Verder onderzoek zou gedaan kunnen worden met extra beslissingsvariabelen. Indien voor isolatie 
met binaire variabelen gewerkt wordt zouden meer isolatiediktes en dus meer binaire variabelen 
gebruikt kunnen worden. Indien met continue variabelen gewerkt wordt, die het aantal millimeter 
isolatiedikte vertegenwoordigen, zijn geen extra variabelen nodig en zouden nog realistischere 
resultaten bekomen kunnen worden. Hiervoor is het echter noodzakelijk om over de afnemende 
meeropbrengstcurve van de isolatiediktes te beschikken. Ook naar deze curve kan verder 
onderzoek gevoerd worden. Tot slot zouden meer scenario’s getest kunnen worden (bijvoorbeeld 
door ook de extra eigenschappen in de basismodellen te laten wijzigen en alle mogelijke 
combinaties van alle eigenschappen te nemen), wat nog meer resultaten oplevert en bijgevolg nog 
meer en nauwkeurigere inzichten kan opleveren.  
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Abstract in English 
More and more people who want to build a home are interested in energy saving investments. 
However, the most profitable mix of investments is often not known. Because of this, a lot of 
people don’t know whether they should invest in insulation or in renewable energy. With this 
research we want to give an answer to the question to what extent investments in insulation are 
preferable over investments in renewable energy for new dwellings in Flanders in 2015, given 
certain constraints and specific features of the home. We did this by developing a linear integer 
optimization model, which is able to calculate for different scenarios the most profitable mix of 
investments and thus to give a recommendation in energy saving investments. For the optimization 
of the model we used the free Solver function in Excel. The research results showed us that 
investments in insulation are generally preferable over investments in renewable energy, but a 
combination of both can in some cases be more profitable or even necessary to meet all 
government requirements.  
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