


Agenda
•            Autodelen op de zon

Joachim Jacob van Partago

•            Opslag van je eigen energie in een cradle to cradle
zoutwaterbatterij van GREENROCK 

Bart Bossyns van Indesol

•            De impact van slimme meters op je energiefactuur
Dirk Knapen van Zero Emission Solutions

•           Vragen en napraten 



Historiek
• Interreg project Deeldezon – 2018 

 Auto’s gebruiken om pieken van zonneproductie op te vangen en bi- directioneel
te sturen.

• CPT call – project zon in de tank – 2018 - 2019

 Zonnedak – zoutbatterij – slimme sturing – auto  

 Energiestromen op elkaar afstemmen en maximaal zonnestroom opslaan en 
benutten.



Powered by: 

Koffiestraat 25

B-9270 Kalken (Laarne)

Tel: +32 9 391 36 72

Mail: office@bluesky-energy.eu
Web: www.bluesky-energy.eu

3/10/2019 4

mailto:office@bluesky-energy.eu
http://www.bluesky-energy.eu/


Inhoud
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• Korte voorstelling BlueSky Energy / GREENROCK

• Voor en nadelen van verschillende batterijen

• GREENROCK batterij in de praktijk

• Regelgeving en Vlaamse subsidies

• Referenties



Waarvoor staat

• Opgericht in 2012

• Fabrikant van de zoutwater batterij en systeem integrator

• Reeds meer dan 350 projecten succesvol afgerond

• Hoofdzetel in Oostenrijk, Vöcklamarkt

• Kantoren in Duitsland, België en America

• Focus op veiligheid en duurzaamheid

• Specialist in stationaire oplossingen voor energieopslag

• Levert complete oplossingen Plug & Play van 5 tot 270 kW
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Waarvoor staat

• Werkt nauw samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen
• Universiteit van toegepaste wetenschappen Technikum Wenen

• Universiteit van Landshut

• …

• Enkel verkoop aan geschoolde professionele klanten
• Installatiebedrijven

• Groothandels

• Ondersteuning van dimensionering tot inbedrijfname en 
probleemoplossing

3/10/2019 GREENROCK presentatie_Walpurgis_20191003 7



Waarvoor staat

• De veiligste en meest milieuvriendelijke 
energie-opslag in de wereld op basis van de 
unieke zoutwater batterij

• Turnkey opslagsysteem van 5 kWh tot 
30 kWh met modulair ontwerp

• Met GREENROCK ‘Business’ tot 270kWh 

• Plug en Play

• Uitbreidbaar, schaalbaar

• 10 jaar garantie op het geheel
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Voor- en nadelen
Meest voorkomende types batterijen



Voor- en nadelen meest voorkomende types

• Lood-zuur

• Redox Flow

• Lithium

• Zoutwater
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Voor- en nadelen lood-zuur

Voordelen

• Aankoop

Nadelen

• Toxische materialen

• Brandbaar

• Ontgassing mogelijk

• Beperkte houdbaarheid

• Geen diepe ontlading

3/10/2019 GREENROCK presentatie_Walpurgis_20191003 11



Werking Redox-flow batterij
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Voor- en nadelen Redox Flow

Voordelen

• Elektrolyt niet brandbaar

• Niet-explosief

• Lange levensduur

• 100% te ontladen

* Round Trip Efficiency

Nadelen

• Corrosief elektrolyt

• Lage efficiëntie (RTE*)

• Ontgassing mogelijk

• Aankoop

Bron: Zinc-Bromide batterij Redflow
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Proefopstelling Redox Flow - AU

3/10/2019 GREENROCK presentatie_Walpurgis_20191003 14



Voor- en nadelen Lithium

Voordelen

• Energiedichtheid

• Lange levensduur

• Hoge efficiëntie (RTE*)

• Vermogensdichtheid

• Hoge ontlading (80% DoD**)

* RTE: Round Trip Efficiency 
** DoD: Dept of Discharge

Nadelen

• Toxische materialen

• Schaarse grondstoffen
(Lithium / Cobalt)

• Brandbaar 
(thermal runaway)

• Ontgassing mogelijk

• Explosief

Bron: LG Chem RESU 7H
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Voor- en nadelen
Aqueous Ion exchange Battery

Voordelen

• Zie volgende 30 slides

Nadelen

• Zwaarder in kg/kWh
(tov Lithium-ion)

• Volumineuzer in m³/kWh
(tov Lithium-ion)

• Lagere C-rate in Watt/kWh
(tov Lithium-ion)
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Zoutwater batterij technologie
be on the safe side

• Volledig gesloten energie-opslagsystemen
• Volledig onderhoudsvrij

• Gebaseerd op de unieke zout water elektrolyt

• Geen toxische materialen/niet corrosief

• Niet-brandbaar/niet-explosief

• Milieuvriendelijk en 100% veilig

• Geen BMS (Battery Management System)

3/10/2019 GREENROCK presentatie_Walpurgis_20191003 17



Zoutwater batterij technologie
be on the safe side
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Zoutwater batterij technologie
be on the safe side
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• Hoog temperatuursbereik van -5°C tot +50°C

• Lang behoud van opslagcapaciteit, 
zelfs in geval van lage of gedeeltelijke ontlading

• Geen gevaarlijke goederen voor transport en opslag (ADR)
Beeldvorming: 30 minuten boven een gasvlam

Bildquelle: Aquion



Zoutwater batterij technologie
be on the safe side
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• Thermische ontlading (thermal runaway) niet mogelijk

• 100% duurzame grondstoffen & productieprocessen

Beeldvorming: Een schroef in een zoutwater batterij



GREENROCK Walpurgis
Installatie hier ter plaatse



GREENROCK Walpurgis
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Selectie, regelgeving en 
Vlaamse subsidie



Selectie GREENROCK

ALS
kWh/jaar > kWp PV

• 1 kWp = 1 - 1,5 kWh GR

ALS
kWh/jaar =± kWp PV

• 1 kWp = 1 - 1,5 kWh GR

ALS
kWh/jaar < kWp PV

• 1 MWh/jaar = 1 - 1,5 kWh GR
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Huidige regelgeving / Afspraken

• Bevoegdheden
• Overheid

• Taksen, heffingen, …
• Blote kWh prijs (Ecopower, Luminus, Eneco, …)
• ± 45% van de totale factuur

• VREG
• Alle kosten gerelateerd aan het elektriciteitsnet
• ± 55% van de totale factuur

• Afspraken tussen overheid en VREG
• Tot eind 2020

• Volledig effect van de terugdraaiende teller, analoge en digitale meter
• Keuze om al volgens het VREG principe te werken (onomkeerbaar!)
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Huidige regelgeving / Afspraken

• Vanaf 2021
• Indien de VREG  zijn gelijk niet krijgt

• Volledig effect van de terugdraaiende teller, analoge en digitale meter
Tot max. 15 jaar zoals NU gecommuniceerd door de overheid

• Indien de VREG zijn gelijk krijgt
• Integraal terugdraaien van de kWh’s waarover de overheid beslist

• Volle prijs per kWh (± € 0,15/kWh) te betalen voor de afname vanuit het net

• Vanaf 2022
• VREG wil de invoering van het capaciteitstarief

• Grootte van uw aansluiting

• Vermogenspieken ifv het moment van de dag
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Vlaamse subsidies

• Enkel particulieren

• Installatie moet met het elektriciteitsnet verbonden zijn

• Max. 10 kVA of 10 kW decentrale productie

• Digitale meter verplicht te laten plaatsen
 Max. tegemoetkoming digitale meter = € 300 (oude en nieuwe kasten)

• Injectielimiet op vermogen van 60% ifv max. kVA omvormer
 Impact op groene stroom certificaten!!

• € 250/bruikbare kWh! (verklaring op eer van de installateur)

• Max. € 3200 of 35% van de totale factuur, incl. BTW
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Vlaamse subsidies

GREENROCK Subsidy
Min. invoice

(incl. VAT)

5 1,250.00€               3,571.43€               

7.5 1,875.00€               5,357.14€               

10 2,500.00€               7,142.86€               

12.5 3,125.00€               8,928.57€               

15 3,200.00€               9,142.86€               

20 3,200.00€               9,142.86€               

25 3,200.00€               9,142.86€               

30 3,200.00€               9,142.86€               
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Referenties
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GREENROCK als een compleet systeem
Referenties
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GREENROCK als een compleet systeem
Referenties
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GREENROCK als een compleet systeem
Referenties
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VRAGEN?



Bedankt voor uw aandacht

3/10/2019



Slimme meters en energiefactuur

Offgrid Café - ZuidtrAnt
Donderdag 3 oktober

de FENIKS, Deurneleitje 6, Mortsel



Slimme meters en energiefactuur   
Offgrid Café ZuidtrAnt 3 oktober 2019

‐ Digitale meters

‐ Compteurs communicants - communicerende meters

‐ Slimme meters



Digitale meters elektriciteit 1-fasig en 3-fasig Digitale meter gas

Slimme meters en energiefactuur   
Offgrid Café ZuidtrAnt 3 oktober 2019



Slimme meters en energiefactuur   
Offgrid Café ZuidtrAnt 3 oktober 2019

Kosten en baten

‐ EU > consumenten sensibiliseren en zo energie en kosten besparen 
Praktijk : 0 - 4% of 15 € per jaar

extra meterkost elektriciteit 15 € (VREG 16,36 €) - gas 12 € (VREG 11,59 €)
‐ Meters uitlezen op afstand: registratie gegevens per seconde – doorgestuurd per kwartier
‐ Geen meteropnemers meer
‐ Openen en sluiten en vermogen aanpassen van meters kan van op afstand (dag/nacht – budgetmeters)
‐ Beheersen van (lokale) productie en verbruik
‐ Variabele tarifering (Time of Use – afhankelijk van momentane beschikbaarheid van zon en wind)
‐ Regelmatige facturatie op basis van reëel verbruik in plaats van voorschotfacturen met afrekening

Risico: hoge facturen in de winter vanwege verbruik voor verwarming (gas, elektrisch, warmtepompen)



Slimme meters en energiefactuur   
Offgrid Café ZuidtrAnt 3 oktober 2019

Uitdagingen

‐ Klimaatopwarming
‐ België zeer hoog energieverbruik per eenheid BNP en per capita
‐ Toename decentrale fluctuerende productie
‐ Netuitbreidingen
‐ Geopolitieke afhankelijkheid 
‐ Vergroening van energieheffingen
‐ Veilige overdracht van meetgegevens
‐ Privacy



Slimme meters en energiefactuur   
Offgrid Café ZuidtrAnt 3 oktober 2019

Kansen

‐ Hernieuwbare energie goedkoper dan fossiel en nucleair, zelfs bestaand
‐ Kansen voor burgers in EU-richtlijnen  burger- en hernieuwbare energiegemeenschappen
‐ Klimaatambities burgemeestersconvenanten 
‐ Zeer groot besparingspotentieel 
‐ Verregaande elektrificatie en digitalisering van de samenleving 
‐ Sectorintegratie van elektriciteitsvoorziening, verwarming en koeling, transport en mobiliteit
‐ Opslag wordt competitief: pompcentrales, batterijen, perslucht, warmte, ijs, waterstof
‐ Warmtepompen
‐ Elektrische en autonome voertuigen 



Slimme meters en energiefactuur   
Offgrid Café ZuidtrAnt 3 oktober 2019

Timing

‐ Start uitrol 1 juli 2019 
‐ Prioritair

‐ Prosumenten
‐ Verbruikers met budgetmeters
‐ (Ver)bouwers

‐ Tegen eind 2020 bij 1/3 van de consumenten
‐ Tegen eind 2034 bij alle consumenten 



Slimme meters en energiefactuur   
Offgrid Café ZuidtrAnt 3 oktober 2019

Eigenaars van zonnepanelen

‐ Zonnepanelen geplaatst voor eind 2020 
15 jaar lang recht hebben op het principe van de ‘terugdraaiende teller’ 
Prosumententarief blijft. 
Tariefmethodologie voor de lopende tariefperiode 2017-2020 is in die lijn aangepast. 

‐ Na plaatsing digitale meter, overstap naar afrekening op basis van werkelijke afname mogelijk. 
Voordelig voor wie vooral verbruikt als de zon schijnt. 
Prosumententarief valt weg.  

‐ Impact (voor- of nadeel) kan berekend worden via simulator.
https://simulatordigitalemeter.vreg.be/

‐ Komt er aanbod uit de markt voor afname niet meteen verbruikte stroom aan acceptabel tarief?

https://simulatordigitalemeter.vreg.be/


Slimme meters en energiefactuur   
Offgrid Café ZuidtrAnt 3 oktober 2019

Meer informatie

‐ https://www.vreg.be/nl/digitale-meter
‐ https://www.energiesparen.be/de-digitale-meter
‐ https://www.fluvius.be/nl/veelgestelde-vragen/digitale-meter
‐ https://www.test-aankoop.be/woning-energie/gas-elektriciteit-mazout-pellets/dossier/digitale-meters
‐ https://www.ecobouwers.be/duurzaam-bouwen/artikels/de-nieuwe-digitale-meter-wat-moet-je-weten

‐ https://simulatordigitalemeter.vreg.be/
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https://www.test-aankoop.be/woning-energie/gas-elektriciteit-mazout-pellets/dossier/digitale-meters
https://www.ecobouwers.be/duurzaam-bouwen/artikels/de-nieuwe-digitale-meter-wat-moet-je-weten
https://simulatordigitalemeter.vreg.be/

