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Samenvatting project 
 
De ambitie van TROEF is het realiseren van een CO2-vrij Nederland, het verlagen van de kosten van 
de duurzaamheidtransitie en het realiseren van internet-of-energy op basis van energiegemeenschappen waarin 
deelnemers worden beloond voor hun bijdrage aan een gezonde, duurzame en verbonden omgeving.  
  
Concreet leidt deze ambitie tot de volgende uitgangspunten:   

 bieden aantoonbare duurzaamheid en een transparante markt.   
 belonen gebruikers voor bijdragen aan de energietransitie door toegang bieden tot de 
energiegemeenschap (en het verhogen rendement op investeringen in duurzame maatregelen).   
 versnellen van transitie door bij te dragen aan de ontwikkeling van internet-of-energy.   

  
Dit doen we door energiegemeenschappen te realiseren waarin data, energie en diensten gedeeld worden. We 
combineren de waarde van aantoonbare duurzaamheid met het benutten van energetische flexibiliteit en 
optimalisatie van energiestromen. Om te kunnen versnellen is replicatie een uitgangspunt. Op basis van het TROEF 
concept worden proposities en use cases ontwikkeld die direct leiden tot waarde. Daarbij wordt waar mogelijk 
gebruik gemaakt van bestaande oplossingen. 
 
Kerndoelen:  
A) Nieuwe dienstverlening voor de diverse klantgroepen in het energie-ecosysteem  
B) IT-Platformen en tools in het nieuwe energie-ecosysteem en de verbindingen daartussen  
C) Standaardisatie en replicatie van het nieuw energie-ecosysteem  
  
Impact Doelen:  
1. CO2 reductie van 20% binnen één gebouw door inzicht en toepassing verduurzamingsmaatregelen.   
2. CO2 reductie van 50% binnen één lokale gemeenschap   
3. Verbeteren CO2footprint over alle aangesloten energie-gemeenschappen bij elkaar met 70%.   
4. Verbeteren van het rendement op duurzame maatregelen met 30% voor de gebouweigenaar.   
5. Reductie van 20% van de energiekosten voor de eindgebruikers.   
6. Verminderen van de investeringsbehoefte van het energienetwerk met 30%.   
7. Klantbeleving rapportcijfer 8.  
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Symbolen 
Symbolenlijst Nederlands (NL) English (EN)  

𝐶𝐶 Kosten/Tarief Cost € 
𝑆𝑆 Markt prijs Market Price € 
𝑄𝑄 Volume/aantallen Volume - 
𝑅𝑅 Omzet Revenue € 

 
𝑃𝑃 Vermogen Power kW 
𝑈𝑈 Energie Energy kWh 
𝐸𝐸 Elektriciteit Electricity kWh 
𝐻𝐻 Warmte Heat GJ 
𝐺𝐺 Gas Gas m3 

𝐶𝐶𝑂𝑂2 Koolstofdioxide Carbon dioxide kg 
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Doel en beschrijving van deliverable 
 
Resultaat 5 is verantwoordelijk voor een uniform ontwerp van onderzoek dat binnen TROEF plaats vindt. Het 
richt zich primair op het ontwerpen, borgen en evalueren van de project prestaties door het definiëren van 
project brede prestatie-indicatoren (KPIs). Het uniformeren van de interventies door verschillende stakeholders 
en het daaraan gekoppelde onderzoek is een uitgangspunt en bepaalt deels het succes. Om het resultaat goed 
te evalueren moeten KPI’s overal op dezelfde manier worden gemeten en bepaald. Daarnaast wordt de 
transparantie van het energiesysteem vergroot door het beschikbaar maken van resultaten vanuit de 
verschillende TROEF segmenten (residentieel, utiliteit en mobiliteit) en vanuit verschillende projectdeelnemers 
in een centrale database. Dit stelt elke partner in staat om analyses te maken op basis van dezelfde data en 
informatie.   
 
Dit document beschrijft het werk dat is uitgevoerd in Resultaat 5.1 voor de uniforme definitie van kritieke 
prestatie indicatoren (KPI's) en presenteert de KPI's die worden gebruikt om de resultaten van de voorgestelde 
en geïmplementeerd oplossingen binnen het TROEF-project te monitoren en te evalueren. Daarnaast worden 
indicatoren gebruikt om de verschillende experimenten en demonstratie activiteiten met elkaar te vergelijken.   
 
Het TROEF project moet bijdragen aan en rapporteren over de resultaten van de verschillende operationele en 
virtuele demonstratie pilots binnen TROEF met betrekking tot de volgende Key Performance Indicators (KPI's): 
 
Tabel 1 TROEF Projectplan doelstellingen en Key Performance Indicators 

Doelstelling Key Performance Indicator 

CO2-reductie van 20% binnen één gebouw door inzicht en verduurzamings-
maatregelen 

CO2  voetafdruk 
(kgCO2/kWh) 

CO2-reductie van 50% binnen één lokale energiegemeenschap (met 
gemiddeld 50 aangesloten gebouwen) 
Verbeteren van de momentane CO2-footprint van de energiemix over alle 
aangesloten energiegemeenschappen bij elkaar met 70% 
Een verbeterd energetisch rendement van duurzame maatregelen voor een 
gebouweigenaar 

Energie efficiëntie (kWh) 
 

Verbeteren van het rendement op de investering in duurzame maatregelen 
met 30% voor een gebouweigenaar 

Netto Contante Waarde 
(Eur) 

Verminderen van de investeringsbehoefte van het energienetwerk met 30% Impact op het netwerk (P) 
Reductie van de energiekosten per kWh voor de eindgebruiker met 20%  Kosten voor de 

eindgebruiker (€/kWh) 
Klantbeleving t.a.v beschikbaarheid energie/mobiliteit, comfort en 
gebruikersgemak met rapportcijfer 8 Rapportcijfer klantbeleving 

 
Het doel van dit rapport is om R7, R8 en R9 te voorzien van globale project-KPI's om de impact van de nieuwe 
oplossingen te kwantificeren en te kunnen evalueren. Daarnaast moeten de geïdentificeerde KPI's de 
beoordeling en evaluatie van de doelstellingen van het TROEF project meetbaar mogelijk maken in R5.4.  
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Methode 
De KPI`s dragen bij aan een uniform experiment-ontwerp van TROEF interventie  door eenduidige definitie van 
de gehanteerde meeteenheden.  De gevolgde werkwijze om de KPI's te definiëren is in dit hoofdstuk 
beschreven. Voor de definitie van KPI's werden twee hoofdactiviteiten uitgevoerd: inventarisatie van relevante 
KPI’s en beschikbare databronnen, en de definitie van nieuwe KPI's. 
 
De KPI`s moeten aan de volgende eisen voldoen: 

• De indicatoren zorgen ervoor dat de doelstellingen periodiek (per uur/dag/week/maand/jaar) meetbaar 
worden in de praktijk. De benodigde gegevens zijn en blijven beschikbaar om het resultaat eenduidig te 
meten. Ook tussentijds is het behaalde resultaat inzichtelijk.  

• De indicatoren moeten relevant zijn voor het creëren van inzicht in prestaties van het systeem. De 
indicatoren moeten eenduidige gedefinieerd zijn (duidelijke, consistente en begrijpelijke taal 
gebruiken). Zo worden misverstanden voorkomen over het te bereiken doel en wijze van meten en 
registreren van data.  

• De indicatoren zorgen dat de impact van verschillende interventies vergelijkbaar zijn door een uniforme 
calculatie en meetmethode, en registratie van meet- en configuratie data.  

• De indicatoren zijn accuraat voor de verschillende systeemlagen (eindgebruiker tot systeembeheerder) 
en de klantsegmenten (residentieel, utiliteit en elektrische mobiliteit).  

 
De inventarisatie van relevante KPI’s  en beschikbare databronnen is vastgesteld met input van resultaatleiders 
van R3, R7, R8 en R9.  Een format voor de definitie van KPI’s is opgesteld en toegepast op alle geselecteerde 
KPI`s. Het gebruikte format bevat zowel KPI-informatie als informatie over de benodigde gegevens die tijdens de 
experimenten verzameld moeten worden om de KPI's te berekenen, zogeheten meet- en configuratie data. De 
KPI’s worden toegepast op verschillende use case experimenten, pilotprojecten en klantgroepen van TROEF.  
 
Deze meet- en configuratie data moet worden verzameld in tijdens R7, R8 en R9. De relevante velden zijn  in het 
format opgenomen en ingevuld om de informatie weer te geven die in R7, R8 en R9 moet worden verzameld.  

Format definitie indicatoren  
Voor de definitie van alle indicatoren wordt hetzelfde sjabloon gebruikt. Voor de definitie van de KPI’s is de 
volgende informatie nodig: 

1. Naam: KPI-naam. 
2. ID: KPI-ID. 
3. Project doelstelling(en): Doelstellingen die worden geadresseerd door de indicator. 
4. Omschrijving: Een korte beschrijving van de KPI, inclusief een beschrijving van wat de KPI meet en 

waarvoor deze wordt gebruikt. 
5. Calculatiemethode: De formule(s) om de KPI te berekenen en alle variabelen te definiëren. 
6. Meeteenheid: KPI-meeteenheid. 

 
ALGEMENE OPMERKINGEN: Beschrijf eventuele specifieke details rond deze indicator of voeg eventuele 
algemene opmerkingen toe die nodig worden geacht. 
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GEGEVENSINFORMATIE: De velden in deze categorie zijn de belangrijkste kenmerken van de benodigde 
gegevens die moeten worden verzameld om de KPI's te berekenen. 

1. Naam: Data-naam. 
2. Omschrijving: 
3. Bron/Tools/Instrumenten: Bron/Tools/Instrumenten voor gegevensverzameling.  
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Achtergrond KPI Management 
De KPI`s zijn het meetinstrument om te bepalen in hoeverre de TROEF doelstellingen behaald worden. 
Verschillende interventies worden getest in het TROEF-ecosysteem die moeten bijdragen aan het verhogen van 
de zelfconsumptie en zelfvoorzienendheid, en het verplaatsen van energiebehoefte in de tijd en door energie te 
besparen. De KPIs moeten de impact van deze methodes meetbaar maken.  
 

 
Figuur 1 Overzicht van de netten op diverse niveaus met productie en belastingen. 

De klanten van TROEF zijn altijd elektriciteitsverbruikers en aangesloten op het distributienet. Ook zal een deel 
van deze klanten energie terug leveren aan het net (prosumers).  Figuur 1 geeft een overzicht van de 
verschillende soorten netten en bijbehorende soorten productie-eenheden en belasting van aangeslotenen op 
elk type net. De genoemde waarden van vermogens zijn indicatief. De vermogens per net geven aan welke 
ordegrootte van vermogenstransporten in de genoemde netten voorkomen.  De TROEF dienstverlening richt 
zich naast elektriciteitsverbruikers ook op producenten, netbeheerders en energie-opslagsystemen aangesloten 
op het elektriciteitsdistributienet, ook bekend als het midden- en laagspanning net. Het TROEF project richt zich 
op het midden- en laagspanning net.  
 
Duurzame elektriciteitsproducenten die aangesloten zijn op het net kunnen elektriciteit via het TROEF-platform 
leveren aan de klanten van TROEF. Garantie van Oorsprong (GvO) certificaten worden ingezet om op jaarbasis 
duurzame elektriciteit opwekking te koppelen aan het jaar verbruik door TROEF klanten. Echter geeft TROEF de 
voorkeur om realtime via Track-and Trace (TaT) duurzame elektriciteitsproductie en verbruik te koppelen op uur 
of kwartier basis in het TROEF ecosysteem.  
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Figuur 2 TROEF energie-ecosysteem1 

In het nieuwe TROEF energie-ecosysteem wordt de energie opwekking en verbruik op drie lagen 
geoptimaliseerd, namelijk: het gebouw, de lokale energie gemeenschap en het Internet-of-Energy (IoE), zie 
Figuur 2. Elke laag heeft een eigen energiebalans bestaande uit energieverbruiksposten en energie-opwekking.   
 
In resultaat 5.1 zijn de doelstellingen en Key Performance Indicators uit het project plan (zie Tabel 1) verder 
uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen ten opzichten van de Key Performance Indicators uit het 
project plan.  Een overzicht van de gehanteerde Key Performance Indicators voor resultaat 5.1 zijn te vinden in 
Tabel 2. De belangrijkste wijziging is de splitsing van doelstelling “Een verbeterd energetisch rendement van 
duurzame maatregelen voor een gebouweigenaar” in de twee KPI`s: “Net Present Value/Netto Contante Waarde 
(Eur)” en “Energie efficiëntie (kWh)”. Deze splitsing zorgt ervoor dat veranderingen in het economisch 
rendementen en het energetisch rendement van duurzame maatregelen beide meetbaar worden. 
 
De TROEF KPI`s zijn onder te verdelen per laag (het gebouw, de lokale energie gemeenschap en IoE) en zijn 
weergegeven in Tabel 2. 
 
Tabel 2 TROEP KPI onderverdeling per laag in het TROEF energie-ecosysteem 

TROEF KPI Gebouw Community 
Internet-of 

Energy  
CO2 voetafdruk (KgCO2/kWh) X X X 
Energie efficiëntie (kWh) X X X 
Net Present Value/Netto Contante Waarde (Eur) X X  
Impact op het netwerk (P) x X X 
Kosten voor de eindgebruiker (€/kWh) X X X 
Rapportcijfer klantbeleving X X X 

 
  

 
1 Overgenomen uit “Projectplan MOOI-regeling 2020 TROEF: Transparant Reduceren van CO2 en Optimaliseren van energie in 

een Ecosysteem van Flexibiliteit” door het TROEF consortium, 2020. 
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CO2 -voetafdruk (kgCO2/kWh) 
De KPI CO2 voetafdruk moet op een transparante en eenduidige wijze inzicht geven in de CO2-uitstoot als gevolg 
van het energiegebruik door de klanten van TROEF en / of het totale TROEF ecosysteem ten opzichte van het 
aangenomen/berekende verbruik zonder TROEF. Inzicht in de CO2-emissies vormen de basis om deze vervolgens 
te kunnen reduceren via TROEF interventie. De momentane CO2-footprint speelt een belangrijke rol in 
optimalisatie van de TROEF dienstverlening. Een ander belangrijk uitgangspunt is het vergroten van de 
transparantie in de energiemarkt. Om de momentane CO2-footprint te kunnen bepalen, en om goed de energie 
vraag en aanbod te kunnen balanceren, is real-time informatie nodig van alle energieverbruikers, opwekkers en 
opslagsystemen.  
 
De KPI CO2/kWh geeft inzicht in het behalen van de volgende TROEF doelstellingen: 
 

1. CO2-reductie van 20% binnen één gebouw door inzicht en verduurzamingsmaatregelen 
2. CO2-reductie van 50% binnen één lokale energiegemeenschap (met gemiddeld 50 aangesloten 

gebouwen) 
3. Verbeteren van de momentane CO2-footprint van de energiemix over alle aangesloten 

energiegemeenschappen bij elkaar met 70% 

Scope 
Volgens het GHG Protocol [1] worden de broeikasgasemissies afkomstig van verschillende bronnen van een 
organisatie ingedeeld in drie scopes: scope 1 bestaat uit emissies van eigendommen of geëxploiteerde activa; 
scope 2 omvat de emissies van de verbranding van brandstoffen naar elektriciteit, stoom, verwarming en koeling 
die door de rapporterende organisatie is gekocht; scope 3 emissies zijn de CO2 emissies van alle down- en 
upstream activiteiten van  leveranciers, distributeurs, productgebruik, enz.  
 
De volgende scope`s zullen gebruikt worden in de CO2-inventarisatie van het TROEF ECO systeem: 

• Scope 1 emissies, directe emissies als het gevolg van verbranding van brandstoffen (aardgas, biomassa, 
diesel) voor verwarming en opwekking van elektriciteit voor gebouwen. Denk aan een CV-kachel, diesel 
generator, pellet kachel of een WKK. Voor Scope 1 emissie binnen TROEF is de lijst, jaarlijks opgesteld 
door de RVO[2],  met standaard waarden voor energie conversie getallen en de CO2 emissie factoren van 
de energiedragers leidend.   

• Scope 2 emissies, indirecte emissies als het gevolg van ingekochte elektriciteit, warmte voor gebouwen. 
Denk aan het openbare elektriciteitsnet, lokale warmtenetten en eigen- of gecontracteerde elektriciteit 
uit duurzame bronnen. De emissiefactor van elektriciteit en warmte is sterk afhankelijk van de bron.  

 
Er is gekozen om de CO2 emissies van alle down- en upstream activiteiten, zogenoemde scope 3 emissies niet 
mee te nemen omdat de emissies niet te relateren zijn aan emissies binnen Nederland. 
 
Het GHG Protocol laat het ook toe om CO2 uitstoot te compenseren met reductie certificaten elders. Zo kan 
bijvoorbeeld via Gold Standard CO2-certificatiebewijzen worden aangeschaft waarop genoteerd staat hoeveel 
CO2-reductie er gerealiseerd in project ergens anders op de wereld. Deze certificatiebewijzen worden 
bijgehouden in een openbaar register, waarin geregistreerd staat welke Gold Standard-projecten credits hebben 
verkocht. CO2 reductie door compensatie valt buiten de scope van TROEF. Echter kunnen klanten van TROEF op 
eigen initiatief wel de CO2 emissies van energiegebruik verder compenseren met dergelijk certificaten. 
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CO2 voetafdruk 
De totale CO2 emissie van het energiegebruik van een gebouw, energiegemeenschap of het Internet-of energy 
wordt berekend door voor elke bron het energiegebruik te vermenigvuldigen met de CO2-emissiefactor 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑗𝑗,𝑖𝑖  
van de betreffende bron j (nationale elektriciteit (NE), gas netwerk (GN), lokale warmte netten (LWN) en 
aantoonbaar duurzame opwekte (GvO en TaT) elektriciteitsbronnen) en deze CO2emissie per bron te sommeren. 

𝐶𝐶𝑂𝑂2,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡;𝑡𝑡  =
∑ �𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡 � + ∑ �𝑈𝑈𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜,𝐶𝐶𝑂𝑂;𝑖𝑖;𝑡𝑡 � 𝑖𝑖

𝑖𝑖=0  𝑗𝑗
=0

∑ �𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡  ∙ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝑗𝑗;𝑡𝑡� 𝑗𝑗
𝑗𝑗=0

  (1) 

 
 
𝐶𝐶𝑂𝑂2,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡;𝑡𝑡   De specifieke CO2 emissie per kWh, de gemiddelde CO2 emissie factor van 

het totale energiegebruik van een gebouw, energie gemeenschap of het 
Internet-of energy over een tijdsperiode (t).  

[kg/kWh] 

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡  Het energiegebruik uit een specifieke bron, het energiegebruik gemeten bij 
meter en welke geïmporteerd (exclusief terug levering) wordt vanuit het 
een van de energie bronnen (j), namelijk het nationale elektriciteit (NE), gas 
netwerk (GN), lokale warmte netten (LWN) en aantoonbaar duurzame 
opwekte elektriciteitsbronnen (GvO en TaT) over een tijdsperiode (t). 

[kWh] 

𝑈𝑈𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝐶𝐶𝑂𝑂;𝑖𝑖;𝑡𝑡  On-site energie opwekking, is duurzame energie opwekking uit natuurlijke 
bronnen zoals biomassa, zon, wind, bodem en water over een tijdsperiode 
(t). Deze bronnen (i) leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een 
combinatie daarvan.  On-site opwekking van energie vindt plaats achter de 
hoofdmeter op gebouw niveau of is een collectieve opwek installatie binnen 
een lokale gemeenschap. 

[kWh] 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝑗𝑗;𝑡𝑡  CO2 emissiefactor per bron over een tijdsperiode (t), de openbare 
energienetwerk bronnen (j) zijn het nationale elektriciteit (NE), gas netwerk 
(GN), lokale warmte netten (LWN) en aantoonbaar duurzame opwekte (GvO 
en TaT) elektriciteitsbronnen. 

[kg/kWh] 

 
Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
BRP iD De unieke ID van de BRP. EDSN, energieleverancier 
On-site energie 
opwekking. 

Meting van de totale opwekking van duurzame 
energie achter de hoofdmeter op gebouw niveau over 
een tijdsperiode (t).  

Omvormer, EMS, BMS 

CO2 emissiefactor NE CO2 emissiefactor over een tijdsperiode (t) van het 
nationale elektriciteit (NE). 

Zie Tabel 3 

CO2 emissiefactor GN CO2 emissiefactor over een tijdsperiode (t) van het 
nationale gas netwerk (GN). 

[2] 

CO2 emissiefactor LWN CO2 emissiefactor over een tijdsperiode (t) van een 
lokale warmte net (LWN). 

[3] 

CO2 emissiefactor GvO CO2 emissiefactor over een tijdsperiode (t) van een 
aantoonbaar duurzame opwekte elektriciteitsbron 
(GvO). 

[2] [3] 

CO2 emissiefactor TaT CO2 emissiefactor over een tijdsperiode (t) van een 
aantoonbaar duurzame opwekte elektriciteitsbron 
(TaT). 

Nvt 
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Energiegebruik NE Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van het nationale elektriciteit (NE). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 

Energiegebruik GN Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van het nationale gas netwerk (GN). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 

Energiegebruik LWN Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van lokale warmte netten (LWN). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 

Energiegebruik GvO Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van aantoonbaar duurzame opwekte elektriciteitsbron 
(GvO). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 

Energiegebruik TaT Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van aantoonbaar duurzame opwekte elektriciteitsbron 
(TaT). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 
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CO2-emissiefactoren 
CO2-emissiefactoren (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝑗𝑗;𝑡𝑡 ) worden gebruikt om de CO2-footprint van het gebruik van energie te berekenen.  
Het energiegebruik gaat over een specifieke energiedrager met zijn een eigen CO2-emissiefactor zoals 
elektriciteit, gas en warmte. Ook hebben verschillende bronnen van energie andere CO2-emissie factoren 
waarmee gerekend moet worden. In dit rapport is onderscheid gemaakt tussen de openbare energienetwerk 
bronnen, namelijk het nationale elektriciteitsnetwerk (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝑁𝑁𝑁𝑁), gasnetwerk (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝐺𝐺𝑁𝑁), en lokale warmtenetten 
(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁) en aantoonbaar duurzame opgewekte (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶 en 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) elektriciteitsbronnen. 
 
Lokale warmtenet  
Voor de  CO2-emissiefactoren voor ingekochte warmte (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁), warmte die wordt opgewekt door derden en 
getransporteerd via een warmtenet, is de dataset toegepast opgesteld door het CE Delft. De set bestaat uit een 
lijst met standaard emissiekengetallen voor de diversiteit van warmtebronnen die mogelijk zijn in een 
Nederlands warmtenet [3]. De Tabel 3 bevat directe en indirecte emissies voor warmte uit een STEG 
(aftapcentrale), afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, biomassacentrale en industriële restwarmte.  
 
Tabel 4 Directe en indirecte emissies factoren voor warmte 

Warmtelevering Eenheid kg CO2-eq/eenheid 
(WTW) Totaal 

kg CO2-eq/eenheid 
Conversie (direct) 

Bron Datum 

STEG-centrale GJ 35,97 32,53 [3] mei '16 
Afvalverbrandingsinstallatie GJ 26,49 23,06 [3] mei '16 
Geothermie GJ 25,05 23,41 [3] mei '16 
Biomassa (pellets) GJ 25,82 15,30 [3] mei '16 
Restwarmte met bijstook GJ 21,53 20,63 [3] mei '16 
Restwarmte zonder bijstook GJ 8,80 7,90 [3] mei '16 

 
In de lijst van het CE Delft worden bij de berekening van de directe emissies, de emissies voor de productie van 
de infrastructuur en installaties (de indirecte emissies) buiten beschouwing gelaten en wordt enkel gekeken naar 
het directe energiegebruik. Daarbij worden de volgende elementen van de warmte keten meegenomen: 

1. Directe emissies bij conversie 
2. Directe emissies bij warmtetransport 
3. Directe emissies bij hulpenergie 
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Daarnaast worden de indirecte emissies (de emissies van de voorketen en de infrastructuur) buiten beschouwing 
gelaten omdat dit Scope 3 emissies bevatten.  
 
Hoewel het rapport standaardwaarden presenteert, bevat het ook uitleg over hoe gebruikers kunnen afwijken 
van de standaardwaarden en gebruik kunnen maken van de gegevens uit de kwaliteitsverklaring van de 
warmteleverancier. Het heeft de voorkeur om de waarden van een kwaliteitsverklaring te gebruiken, echter 
moet deze nog wel worden aangevuld met de indirecte emissies, en niet de forfaitaire waarden in deze 
rapportage.  
 

Nationale elektriciteitsnetwerk 
Aan fysieke ingekochte elektriciteit kun je niet zien hoe en waar het is geproduceerd.  Op de 
elektriciteitsmarkten wordt de fysieke elektriciteit onafhankelijk van de vorm van opwekking verhandeld. Deze 
stroom is dus noch grijs noch groen en wordt meestal behandeld als de gemiddelde mix van de Nederlandse 
elektriciteit productie of consumptie. De productiemix verschilt van de handelsmix omdat wat er in Nederland 
aan elektriciteit opgewekt wordt (de productiemix) niet hetzelfde is als de mix die in Nederland geconsumeerd 
en verhandeld word (handelsmix). Een deel van de Nederlandse geproduceerde mix wordt namelijk 
geëxporteerd naar het buitenland en een deel van wat er gemiddeld geconsumeerd wordt weer geïmporteerd 
uit het buitenland. TROEF richt zich op de Nederlandse productiemix omdat TROEF de doelstelling heeft om CO2 
reductie in Nederland te realiseren.  
 
De CO2-emissies van ingekochte elektriciteit kunnen berekend worden met drie verschillende CO2 
emissiefactoren: 1) gemiddelde CO2 emissies  factoren (fCO2,j,gemid ) van een energiemix afkomstig van een 
energiebron (j); 2) marginale CO2-emissies factoren (fCO2,j,margin) van een energiemix afkomstig van het nationale 
elektriciteitsnet (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝑁𝑁𝑁𝑁), en 3) CO2 emissie factoren specifiek (fCO2,j,spec)  afkomstig van een aantoonbaar 
duurzame opwekte (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶 en 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡2;𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) elektriciteitsbronnen.  
 
Gemiddelde CO2-emissiefactoren 
Gemiddelde emissiefactoren (fCO2,j,gemid ) worden vooral toegepast voor het toewijzen van de CO2-emissies en het 
primair fossiel energiegebruik aan geconsumeerde en/of geproduceerde elektriciteit. Gemiddelde CO2 –
emissiefactoren maken de impliciete aanname dat een afname van conventionele elektriciteitsopwekking, zoals 
uit kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales (door minder vraag en/of verhoogde productie van 
hernieuwbare energiebronnen), gelijk verdeeld is over alle generatie-installaties. Dit komt echter niet overeen 
met de werking van de elektriciteitsmarkten. In de praktijk resulteert een afname van in de energievraag op 
grote schaap tot een verminderde elektriciteitsopwekking van installaties die op dat moment in bedrijf zijn aan 
de marges van de huidige prijs elektriciteitsprijs [1]. 
 
Marginale CO2-emissiefactoren 
Het idee achter de marginale CO2–intensiteit is dat duurzaam opgewekte elektriciteit, door de prijsstelling van 
conventionele elektriciteitscentrales, elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen verdringt op de 
handelsmarkt tijdens een specifieke tijdperiode [2]. Dit wordt over het algemeen gezien als een geschiktere 
methode ten opzichte van het gebruik van gemiddelde uurlijkse en jaarlijkse emissiefactoren, omdat de 
gemiddelde CO2 emissiefactoren de feitelijke bijdrage aan de CO2-uitstoot loskoppelt van het reductiescenario 
door impliciet uit te gaan van een constante CO2-intensiteit [3]. Marginale emissiefactoren worden in het kader 
van monitoring en evaluatie van energie- en klimaatbeleid gebruikt voor het analyseren van het effect van 
veranderingen in de inzet en bouw van elektriciteitsproductiecapaciteit ten gevolgen van: 

- veranderingen in elektriciteitsconsumptie; 
- veranderingen in elektriciteitsproductie met hernieuwbare energiebronnen; 
- veranderingen van terug levering van lokaal geproduceerde elektriciteit aan het net. 
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Er zijn verschillende methodes om marginale emissies te bepalen. De zogenaamde verdringingsmixbenadering 
[4] neemt marginale effecten op van enkel conventionele energiecentrales in de mix en houdt rekening met de 
terugleverprioriteit van hernieuwbare energiebronnen.  Daarnaast kunnen marginale emissiefactoren (realtime) 
worden afgeleid op basis van de uurlijkse tijdreeksen van elektriciteitsprijzen en de marginale kosten van 
elektriciteitscentrales zoals beschreven [5] [4].  Ook kunnen korte termijnvoorspellingen van de marginale CO2-
emissie-intensiteit in elektriciteitsnetten door machine learning algorithms worden berekend [6]. 
 
Bronnen en datasets voor CO2 emissiefactoren 
Er zijn drie verschillende methodes om de emissie van ingekochte elektriciteit te berekenen, afhankelijk van de 
beschikbare dataset over verschillende tijdsperiodes berekend worden, namelijk per jaar of sub-uurlijks. In 
tegenstelling tot de sub-uurlijkse tijdperiode, kan een jaarlijkse tijdperiode geen koppeling maken tussen het 
daadwerkelijke (sub)uurlijkse verbruik en de emissies die vrijkomen bij energieopwekking. Voor TROEF hebben 
sub-uurlijks tijdperiodes voor de emissie factoren de voorkeur omdat het in (sub)uurlijkse verbruik koppelt aan 
emissies op dezelfde tijdsinterval als elektriciteitsmarkten. In Tabel 1 staat een overzicht van verschillende 
datasets en methodes om CO2-emissie factoren van ingekochte elektriciteit te berekenen.  
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Tabel 5 Overzicht van verschillende datasets en methodes om CO2 emissiefactoren van ingekochte elektriciteit te berekenen. 

Omschrijving Opmerkingen Bron 
RVO CO2-emissie factoren - De huidige standaard. 

- Breed gedragen en erkend. 
- Toegankelijke dataset. 
- Verrekent totale GvO opwekking netwerk. 
- Tank-to Wheel (TTW) definitie hanteren 

[7] 

Tijdperiode Jaarlijks 
Methode fCO2,j,gemid 

Garantie van oorsprong (GvO) - De huidige standaard. 
- Breed gedragen en erkend. 
- Toegankelijke dataset. 

[5] 
Tijdperiode Jaarlijks 
Methode fCO2,j,spec 
Track & Trace Elektriciteit (TaT) - Verschillende initiatieven in pilotfase. 

- Nog geen erkende standaard en methode. 
- “the EnergyTag initiative” breedst gedragen initiatief 

[8] 
Tijdperiode Sub-

uurlijks 
Methode fCO2,j,spec 
ENTSO-E Transparency Platform - Veel bewerkingen zijn nodig op de dataset. 

- Neemt enkel nationale opwekking mee. 
- Verrekent totale GvO opwekking netwerk niet mee. 
- Niet realtime 
- Verdringingsmixbenadering voor fCO2,j,margin [4] 
- Productie- en handelsmix zijn beide te berekenen. 

[5] 
Tijd-periode Sub-

uurlijks 
Methode fCO2,j,gemid,  

fCO2,j,margin 

ElectricityMap - Verrekent totale GvO opwekking netwerk niet mee. 
- Houdt ook rekening met geïmporteerde en geëxporteerde 

elektriciteit. 
- Toegankelijke dataset maar vaak missende data voor 

Nederland. 
- EU Powerflow model (handelsmix) voor fCO2,j,gemid, [9] 
- Machine learning methode voor fCO2,j,margin [6] 

[10] 
Tijdperiode Sub-

uurlijks 
Methode fCO2,j,gemid,  

fCO2,j,margin 

 

Aantoonbaar duurzame opgewekte elektriciteitsbron 
Aan fysieke stroom kun je niet zien hoe en waar het is geproduceerd. Een energieproducent kan echter wel per 
megawattuur geproduceerde stroom een certificaat van Garantie van Oorsprong (GvO) aanbieden. Het Garantie 
van Oorsprong (GvO) systeem is een manier om de bron van elektriciteit te identificeren. In Nederland is CertiQ 
verantwoordelijk voor het toezicht op het GvO-systeem, met als taak de uitgifte en registratie van GvO’s.  Het 
GVO-systeem stelt energieverbruikers in staat om te kiezen voor duurzame elektriciteit via een robuust systeem 
dat dubbeltellingen voorkomt door elektriciteit afname te koppelen aan elektriciteit geproduceerd in hetzelfde 
jaar. Een GvO is een (digitaal) certificaat dat de herkomst van een energieproduct aantoont. Een GvO biedt o.a. 
informatie over de energiebron, productiedatum (begin- en einddatum), identiteit, locatie, type en capaciteit 
van de productie-installatie. 
 
Het GvO systeem heeft echter als nadeel er een mismatch kan zijn tussen de tijden van elektriciteitsafname en -
productie.  Een energieverbruiker die zonne-energie GvO afneemt in jaar 20xx en in datzelfde jaar ‘s nachts 80% 
van zijn jaarverbruik gebruikt, mag met het GVO-systeem claimen dat de afgenomen energie in de nacht 
afkomstig is van de zonne-energie GVO. Dit GVO-systeem draagt hierdoor indirect bij aan de onbalans tussen de 
momenten van duurzame energie productie en afname. Een oplossing zou kunnen zijn om met Track-and Trace 
(TaT) aantoonbaar kunnen maken wat de bron is van elektriciteit door (sub-)uurlijkse periode certificaten van 
oorsprong te koppelen aan energiegebruik in dezelfde periode 
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Advies CO2 emissiefactoren 
Klanten die gebruik gaan maken van het TROEF platform zullen op basis van dynamische prijzen energiekosten 
besparen en bijdragen aan de reductie van CO2 emissies door hun energieverbruik te verplaatsen van dure naar 
goedkope uren en tijden van (eigen) productie van duurzame energie. Het bepalen van de CO2 emissie intensiteit 
van die kWh stroom hangt af van de gekozen scope van het GHG-protocol, de tijdsperiode (jaarlijks of uurlijks) en 
de manier (een aantoonbare energiebron of een gemiddeld of marginale methode voor de Nederlandse 
productiemix) van het toerekenen van de CO2 intensiteit per afgenomen kWh. 
 
Voor het TROEF-project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd om de CO2 voetafdruk van de 
afgenomen energie uit te drukken, namelijk: 
• TROEF richt zich op de Nederlandse productiemix omdat TROEF de doelstelling heeft om CO2 reductie in 

Nederland te realiseren. 
• Het toewijzen van CO2-emissies van alle elektriciteit, warmte en gas leveringen en opwekking alle 

energieverbruikers en producenten aangesloten op het TROEF-platform.  
• Toepassing van scope 1 en 2 bij het bepalen van de CO2 emissie intensiteit. 
• Gemiddelde (sub) uurlijkse CO2-emissie intensiteit gebruiken voor realtime tracking en forecasting van de CO2 

voetafdruk per kWh voor de Nederlandse productiemix. De specifieke bron die hiervoor wordt toegepast 
moeten worden afgestemd op de technische architectuur van het TROEF platform. 

• Bij het gebruik van GVO`s kan de afgenomen elektriciteit op (Sub)uurlijkse periode niet aantoonbare 
duurzaam gemaakt worden. De toepassing van GVO`s zal niet bijdragen aan het inovatieve en onderscheidend 
karakter van TROEF. De voorkeur is dan ook om zoveel mogelijk (sub)uurlijkse traceerbaarheid te hanteren 
zodat energieproductie aantoonbaar gekoppeld kan worden aan het verbruik van TROEF klanten 

• Marginale (sub)uurlijkse CO2-emissie intensiteit gebruiken bij macro-simulaties van het Nederlandse 
elektriciteitsnetwerk (powerflow simulaties) en het bepalen van de impact van het TROEF Internet of Energy 
concept op de CO2-reductie. 

• De klanten van TROEF kunnen de CO2-emissies van het energiegebruik compenseren met andere financiële 
aantrekkelijke certificaten buiten TROEF om, het is niet duidelijk op een bepaalde manier meegenomen moet 
worden in het waardemodel. 
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Energie efficiëntie (kWh) 
De KPI energie efficiëntie moet inzicht geven in de mate van energie efficiëntie (kWh) als gevolg van de 
optimalisatie van lokaal energieverbruik, -opslag en -opwek. De lokale optimalisatie wordt gerealiseerd door te 
investeren in (verplichte) maatregelen in energie efficiëntie en slimme vraagsturing op de 3 lagen van het TROEF 
ecosysteem: 

• binnen het gebouw; 
• binnen een lokale energiegemeenschap;  
• tussen lokale energiegemeenschappen. 

 
 
De lokale optimalisatie heeft als doel een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en een zo laag mogelijk energieverbruik 
tegen een zo laag mogelijke prijs voor het hele energie-ecosysteem. Dit vereist dat de gebruiker wordt 
gestimuleerd om het elektriciteitsverbruik afkomstig van het net te verlagen en het gebruik van lokaal 
opgewekte duurzame energie te verhogen of uit te wisselen binnen de lokale energiegemeenschap of tussen 
lokale energiegemeenschappen.  
 
Deze optimalisatie kan leiden tot energiebesparing of een verhoging van het bruto energiegebruik (𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡) 
door extra opslag, conversie en flexibiliteitsverliezen. 

𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = ��𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡 � + 
𝑗𝑗

𝑗𝑗=0

��𝑈𝑈𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜,𝐶𝐶𝑂𝑂;𝑖𝑖;𝑡𝑡 � 
𝑖𝑖

𝑖𝑖=0

(2) 

 
 
𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 Bruto energieverbruik, bestaande uit het energieverbruik geïmporteerd vanuit een 

specifieke bron (j). en van energieverbruik afkomstig uit lokale duurzame energie 
opwekking installatie (i). 

[kWh] 

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡  Het energiegebruik uit een specifieke bron, het energieverbruik gemeten bij meter 
en welke geïmporteerd (exclusief terug levering) wordt vanuit het een van de 
energie bronnen (j), namelijk het nationale elektriciteit (NE), gas netwerk (GN), 
lokale warmte netten (LWN) en aantoonbaar duurzame opwekte 
elektriciteitsbronnen (GvO en TaT) over een tijdsperiode (t). 

[kWh] 

𝑈𝑈𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝐶𝐶𝑂𝑂;𝑖𝑖;𝑡𝑡  On-site energie opwekking, is duurzame energie opwekking uit natuurlijke 
bronnen zoals biomassa, zon, wind, bodem en water over een tijdsperiode (t). 
Deze bronnen (i) leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie 
daarvan.  On-site opwekking van energie vindt plaats achter de hoofdmeter op 
gebouw niveau of is een collectieve opwek installatie binnen een lokale 
gemeenschap. 

[kWh] 

 
 
  



 

TROEF (MOOI 32025) – Resultaat 5 – R5.1: KPI management– V1.0   

Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
BRP iD De unieke ID van de BRP. EDSN, energieleverancier 
On-site energie 
opwekking. 

Meting van de totale opwekking van duurzame 
energie achter de hoofdmeter op gebouw niveau over 
een tijdsperiode (t).  

Omvormer, EMS, BMS 

Energiegebruik NE Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van het nationale elektriciteit (NE). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 

Energiegebruik GN Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van het nationale gas netwerk (GN). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 

Energiegebruik LWN Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van lokale warmte netten (LWN). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 

Energiegebruik GvO Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van aantoonbaar duurzame opwekte elektriciteitsbron 
(GvO). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 

Energiegebruik TaT Actueel energiegebruik van de aansluiting afkomstig 
van aantoonbaar duurzame opwekte elektriciteitsbron 
(TaT). 

Slimme meter, 
energieleverancier, 
energiehandelsplatform, 
TROEF IoE platform 
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Net Present Value/Netto Contante Waarde (Eur) 
Het doel van deze KPI is om een potentiële TROEF deelnemer inzicht te geven in de toegevoegde waarde van 
TROEF en om investeringsbeslissingen te ondersteunen. 
 
De Net Present Value (NPV) geeft een potentiële TROEF deelnemer inzicht in de waarde van bepaalde duurzame 
maatregelen. Dezelfde KPI kan worden berekend voor een situatie waarin de deelnemer niet zou deelnemen aan 
TROEF om zo de meerwaarde van TROEF inzichtelijk te maken. Onder duurzame maatregelen worden verstaan: 
energiebesparingsmaatregelen op gebouwniveau (verbeteren thermische isolatie, kierdichting, etc.), toevoegen 
van duurzame energie-opwek (PV systemen, …) en energieopslag (elektrische batterijen, EVs, …).  
 
De NPV wordt berekend door de contante kosten (huidige waarde van de investering) af te trekken van de 
contante opbrengsten (huidige waarden van de toekomstige opbrengsten). De opbrengsten worden gezien als het 
verschil in de energiekosten van vóór en ná de duurzame maatregelen en door deelname aan TROEF. De 
energiekosten worden beïnvloed door energiebesparingen als gevolg van bepaalde energiebesparende 
maatregelen in het gebouw, door energiebesparingen als gevolg van slimmere TROEF regelstrategieën én door 
(lagere) TROEF energiekosten. 
 
Een NPV>0 wordt gezien als een goede investering (de opbrengsten zijn hoger dan de investeringskosten). Als 
deelname aan TROEF een hogere NPV laat zien dan de NPV zonder TROEF deelname, dan toont dat aan dat 
deelname aan TROEF een slimme keuze is. 
 
De NPV kan worden gebruikt in de model-gedreven waardetool die wordt ontwikkeld in R6.1. Deze KPI maakt 
gebruikt van voorspellingen (gemaakt door de modellen uit R6) over het energiegebruik, over de energie-
uitwisseling binnen de gemeenschap en over de verwachtte TROEF energieprijzen (dit is sterk afhankelijk van het 
gekozen TROEF prijsmechanisme). De opbrengsten van deze KPI zijn in real-time veel variabeler dan de 
aangenomen waardes op basis van voorspellingen. Real-time moment opnames van verbruik en 
(markt)omstandigheden  kunnen erg afwijken van de voorspelde gemiddelde waardes. Dit maakt dat de KPI  niet 
geschikt voor een dashboard waarop real-time prestatie-indicatoren worden weergegeven (Use case 1). 
 
De NPV bij deelname aan TROEF wordt als volgt berekend: 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁(𝑖𝑖,𝑁𝑁) =  �
𝑅𝑅𝑡𝑡

(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡

𝑁𝑁

𝑡𝑡=0

 (3) 

𝑁𝑁  Rekenperiode  [Jaar] 
t   Tijd van de cashflow [Jaar] 
Rt Netto cashflow [Euro] 
i Discount rate, de rentevoet die wordt gebruikt om de contante waarde van 

toekomstige kasstromen te bepalen.  
[-] 

Op t=0 worden de investeringen gedaan voor de duurzame maatregelen. Daarna wordt er per jaar een netto 
cashflow (𝑅𝑅𝑡𝑡) berekent op basis van het verschil tussen de referentie energiekosten (𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;t) en de nieuwe 
energiekosten (𝐶𝐶𝑏𝑏) mét en zonder TROEF. De 𝑅𝑅𝑡𝑡  mét TROEF deelname wordt als volgt berekend: 

𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑡𝑡 −  𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑡𝑡 (4) 
De 𝑅𝑅𝑡𝑡  zonder TROEF deelname wordt als volgt berekend: 

𝑅𝑅𝑡𝑡;𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑡𝑡 −  𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑚𝑚;𝑡𝑡 (5) 
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Energiekosten vóór de duurzame maatregelen zonder deelname aan TROEF: 

𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡 ∙ 𝑆𝑆𝑈𝑈,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡 (6) 

𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡  Energiekosten referentie, zijn de kosten vóór de duurzame maatregelen, zonder 
deelname aan TROEF voor jaar t en wordt berekend per jaar t voor de periode N.  

[Euro] 

𝑈𝑈𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡    Energiegebruik referentie, is een voorspelling van het energiegebruik in jaar t 
zonder maatregelen. Het energiegebruik (exclusief terug levering) is afkomstig uit 
een van de energie bronnen (j), namelijk het nationale elektriciteit (NE), gas 
netwerk (GN), lokale warmte netten (LWN) en aantoonbaar duurzame opwekte 
elektriciteitsbronnen (GvO en TaT). Deze voorspelling kan worden gebaseerd op de 
werkelijke (historische) energierekening van een gebouweigenaar, waarmee 
bijvoorbeeld met behulp van graaddagen een voorspelling kan worden gemaakt 
voor de periode N. 

[kWh] 

𝑆𝑆𝑈𝑈,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡  Energieprijzen referentie, is gebaseerd op de prijs volgens het oude energiecontract 
van de gebouweigenaar en op voorspellingen van de toekomstige prijzen op de 
markt. 

[Euro/kWh] 

Energiekosten ná de duurzame maatregelen met deelname aan TROEF: 

𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡  ∙  𝑆𝑆𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡   (7) 

𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡  Energiekosten TROEF, zijn de kosten ná de duurzame maatregelen en mét 
deelname aan TROEF voor jaar t.  

[Euro] 

𝑈𝑈𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡  Energiegebruik interventie, is het voorspelde energiegebruik voor jaar t, met 
slimme TROEF regelstrategie. Het energiegebruik (exclusief terug levering) is 
afkomstig uit een van de energie bronnen (j), namelijk het nationale 
elektriciteit (NE), gas netwerk (GN), lokale warmte netten (LWN) en 
aantoonbaar duurzame opwekte elektriciteitsbronnen (GvO en TaT). 

[kWh] 

𝑆𝑆𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡  Energieprijzen TROEF, is gebaseerd op de verwachte TROEF elektriciteitstarief 
en de referentietarieven voor warmte en gas verbruik. 
 

[Euro/kWh] 

Energiekosten ná de duurzame maatregelen zonder deelname aan TROEF: 

𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡  ∙ 𝑆𝑆𝑈𝑈,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡 (8) 

𝐶𝐶𝑈𝑈,𝑏𝑏𝑇𝑇𝑏𝑏𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡   Energiekosten baseline, zijn de kosten ná de duurzame maatregelen maar 
zonder deelname aan TROEF voor jaar t 

[Euro] 

𝑈𝑈𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡  Energiegebruik interventie, is het voorspelde energiegebruik voor jaar t, 
zonder slimme TROEF regelstrategie. Het energiegebruik (exclusief terug 
levering) is afkomstig uit een van de energie bronnen (j), namelijk het 
nationale elektriciteit (NE), gas netwerk (GN), lokale warmte netten (LWN) 
en aantoonbaar duurzame opwekte elektriciteitsbronnen (GvO en TaT). 

[kWh] 

𝑆𝑆𝑈𝑈,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑗𝑗;𝑡𝑡  Energieprijzen referentie, is gebaseerd op de prijs volgens het oude 
energiecontract van de gebouweigenaar en voorspellingen van de 
toekomstige prijzen op de markt. 

[Euro/kWh] 
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Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
BRP iD De unieke ID van de BRP. EDSN, energieleverancier 
Referentie 
Energiegebruik 

Het referentie energiegebruik vóór de duurzame 
maatregelen en zonder deelname aan TROEF. Het 
energiegebruik (exclusief terug levering) is afkomstig 
uit een van de energie bronnen (j), namelijk het 
nationale elektriciteit (NE), gas netwerk (GN), lokale 
warmte netten (LWN) en aantoonbaar duurzame 
opwekte elektriciteitsbronnen (GvO en TaT). 

ESP, Factuur of 
energieleverancier 

Interventie + TROEF 
Energiegebruik 

Het Interventie energiegebruik ná de duurzame 
maatregelen met deelname aan TROEF. Het 
energiegebruik (exclusief terug levering) is afkomstig 
uit een van de energie bronnen (j), namelijk het 
nationale elektriciteit (NE), gas netwerk (GN), lokale 
warmte netten (LWN) en aantoonbaar duurzame 
opwekte elektriciteitsbronnen (GvO en TaT). 

ESP, Factuur of 
energieleverancier 

Interventie 
Energiegebruik 

Het Interventie + TROEF energiegebruik ná de 
duurzame maatregelen zonder deelname aan TROEF. 
Het energiegebruik (exclusief terug levering) is 
afkomstig uit een van de energie bronnen (j), namelijk 
het nationale elektriciteit (NE), gas netwerk (GN), 
lokale warmte netten (LWN) en aantoonbaar 
duurzame opwekte elektriciteitsbronnen (GvO en 
TaT). 

ESP, Factuur of 
energieleverancier 

Referentie 
energietarief 

Referentie energietarief gebaseerd op de prijs volgens 
het oude energiecontract van de gebouweigenaar en 
op voorspellingen van de toekomstige prijzen op de 
markt. Referentie energietarief verschilt per energie 
bronnen (j), namelijk het nationale elektriciteit (NE), 
gas netwerk (GN), lokale warmte netten (LWN) en 
aantoonbaar duurzame opwekte elektriciteitsbronnen 
(GvO en TaT). 

ESP, Factuur of 
energieleverancier 

TROEF Energieprijzen Energieprijzen TROEF, is gebaseerd op de verwachte 
TROEF elektriciteitstarief en de referentietarieven 
voor warmte en gas verbruik. 

ESP, Factuur of 
energieleverancier 
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Impact op het netwerk (P) 
 
Er zijn verschillende factoren die de impact op het netwerk bepalen. Binnen TROEF maken wij het onderscheid 
tussen 3 factoren, namelijk (lokale) piekreductie, voorkomen van (lokale) congestie door actief 
congestiemanagement en bijdrage aan balans herstel van het (landelijk) elektriciteit netwerk door actieve 
bijdrage in onbalansmarkten. De huidige KPI is gebaseerd op de eerste factor: (Lokale) Piekreductie. De andere 2 
factoren zijn voor nu nog buiten scope gelaten omdat deze nog onvoldoende helder zijn gedefinieerd. In R5.3 
kan gekozen worden om de definitie van indicatoren omtrent  “kWh actief ingezet op de onbalansmarkten” en 
“kWh actief ingezet voor (lokale) congestiemanagement” op te nemen. 
 

(Lokale) Piekreductie 
De daadwerkelijke (lokale) piekreductie door aanpassing/inzet TROEF. Door te sturen op zelfconsumptie achter 
de meter van één gebouw of binnen een community kunnen de pieken van en naar het net toe verlaagd 
worden.  Dit is van toepassing op interventies  zoals “EV laden op zon”, het toepassen van energieopslag of 
bijvoorbeeld het uitstellen van gebruik naar een moment met (meer) opwek. 
 
De maximale belasting Pmax  (piek vermogen) is gedefinieerd als de grootste waarde van de elektrische belasting 
voor een aansluiting, kabel, transformator of energiegemeenschap. In dit rapport maken we onderscheid tussen 
de maximale toelaatbare piek belasting en maximale gemeten piekbelasting.  

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚 ∙  𝐼𝐼𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚 (9) 

 
Pmax   De maximale toelaatbare piek belasting is gedefinieerd als de grootste 

waarde van de belasting voor een aansluiting (aansluit), kabel (kabel), 
transformator (trans) en energiegemeenschap (Egemeenschap) op basis van 
de maximale toelaatbare elektrische spanning en stroomsterkte. 

[kW] 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚    De maximale toelaatbare elektrische spanning, voor aansluiting (aansluit), 
kabel (kabel), transformator (trans) en energiegemeenschap 
(Egemeenschap). 

[V] 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚  De maximale toelaatbare elektrische stroomsterkte, voor een aansluiting 
(aansluit), kabel (kabel), transformator (trans) en energiegemeenschap 
(Egemeenschap). 

[A] 

 
De maximale gemeten belasting is gedefinieerd als de grootste waarde van de belasting voor een aansluiting 
(aansluit), kabel (kabel) of transformator (trans) gemeten bij een meter over een tijdsperiode (t). 

𝑃𝑃𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑡𝑡=0≤𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑁𝑁𝑁𝑁 ,𝑖𝑖<𝑡𝑡

�
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑁𝑁𝑁𝑁;𝑡𝑡

3600
�  (10) 

Pv,max   De maximale gemeten piek belasting is gedefinieerd als de grootste waarde 
van de belasting voor een aansluiting (aansluit), kabel (kabel), transformator 
(trans) en energiegemeenschap (Egemeenschap) over een tijdsperiode (t). 

[kW] 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑁𝑁𝑁𝑁;𝑡𝑡 Energiegebruik elektrahoofdmeter, het energiegebruik gemeten bij de 
hoofdmeter van het gebouw welke geïmporteerd wordt vanuit de 
elektriciteitsbronnen het nationale elektriciteit (NE) en track & tracé (TT) 
over een tijdsperiode (t). 

[kWh] 

 
De maximale piek belasting reductie is gedefinieerd verschil tussen de referentie maximale piek belasting en de 
TROEF maximale piek belasting voor een aansluiting (aansluit), kabel (kabel), transformator (trans) en 
energiegemeenschap (Egemeenschap)) gemeten bij een meter over een tijdsperiode (t). 
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𝑃𝑃𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑏𝑏𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑡𝑡 −  𝑃𝑃𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇;𝑡𝑡 (11) 

Pv,max,reductie De maximale piek belasting reductie door een TROEF interventie ten 
opzichte van een referentie maximale piek belasting over een tijdsperiode 
(t). 

[kW] 

Pv,max,ref De referentie maximale piek belasting over een tijdsperiode (t). [kW] 
Pv,max,TROEF De TROEF maximale piek belasting door een TROEF interventie(s) over een 

tijdsperiode (t). 
[kW] 

 
De referentie maximale piek belasting heeft betrekking op dezelfde tijdsperiode (t) als de TROEF maximale piek 
belasting maar dan het jaar ervoor (ervan uitgaande dat de condities vergelijk zijn). Bij het ontbreken van 
(betrouwbare of vergelijkbare) historische meetgegevens kan de referentie maximale piek belasting  ook worden 
aangenomen of voorspeld op basis van nader te bepalen kengetallen of modellen. 
 
 
Openstaande punten: 
Reductie capaciteitstarief 
 
Hoe bereken je vanaf hier de potentiële theoretische kostenreductie ?: 

• Kan de aansluit waarde naar beneden?  
• Geplande verzwaring van het netwerk is niet meer nodig? 
• Kosten zullen niet evenredig met een piekreductie afnemen, maar in stappen en waarschijnlijk ook 

afhankelijk over welke periode en waar je een bepaalde piekreductie kan waarmaken? 
• …? 
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Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
BRP iD De unieke identifier van de BRP. EDSN, energieleverancier 
Gecontracteerd 
vermogen 

 Factuur of DSO 

Kosten 
gecontracteerd 
vermogen 

De kosten die voor piekbelasting worden 
aangerekend. 

Factuur of DSO 

Periode 
capaciteitscontract 

De periode waarvoor het capaciteitscontract geldig is. Factuur of DSO 

Gevalideerde 
meetdata 

Geregistreerde hoogste piekbelasting over een 
bepaalde periode. 

Meetbedrijf 
 

Actuele piekbelasting  Actuele piekbelasting van een aansluiting (aansluit), 
kabel (kabel) of transformator (trans). 

Slimme meter, DSO,  

Maximale toelaatbare 
piek belasting 

De maximale toelaatbare piek belasting voor een 
aansluiting (aansluit), kabel (kabel) of transformator 
(trans) op basis van de maximale toelaatbare 
elektrische spanning en stroomsterkte. 

Factuur of DSO 

Maximale toelaatbare 
elektrische spanning 

De maximale toelaatbare elektrische spanning, voor 
een aansluiting (aansluit), kabel (kabel) of 
transformator (trans). 

Factuur of DSO 

Maximale toelaatbare 
elektrische 
stroomsterkte 

De maximale toelaatbare elektrische stroomsterkte, 
voor een aansluiting (aansluit), kabel (kabel) of 
transformator (trans). 

Factuur of DSO 

 
  



 

TROEF (MOOI 32025) – Resultaat 5 – R5.1: KPI management– V1.0   

Kosten voor de eindgebruiker (€/kWh) 
 
Om tot een definitie van de kosten voor de eindgebruiker te komen dienen de energiekosten en het 
energiegebruik inzichtelijk gemaakt te worden. De energiekosten zijn alle kosten van de eindgebruiker op 
hoofdmeterniveau. Dit heeft betrekking op de variabele en vasten kosten en baten van de afgenomen en 
geleverde elektriciteit, gas, warmte, koude en/ of flexibiliteitsdiensten. 
 

𝐶𝐶𝑈𝑈 = ��𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐺𝐺;𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐻𝐻;𝑡𝑡�
𝑖𝑖

(12) 

𝐶𝐶𝑈𝑈 De energiekosten zijn alle kosten van de eindgebruiker op 
hoofdmeterniveau. Dit heeft betrekking op de variabele en vasten kosten en 
baten van de afgenomen en geleverde elektriciteit, gas, warmte, koude en/ 
of flexibiliteitsdiensten. 

[Euro] 

𝑛𝑛 Aantal panden  
𝐶𝐶E;t Totale netto elektriciteitskosten (inclusief teruglever- en/of flex 

vergoedingen) 
[Euro] 

𝐶𝐶G;t Totale kosten aan gas leveringen [Euro] 
𝐶𝐶H;t Totale kosten aan warmte leveringen  

 

Warmte - huidige praktijk 

𝐶𝐶𝐻𝐻;𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐻𝐻,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐶𝐶𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑙𝑙𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝐻𝐻,𝑖𝑖𝑏𝑏𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝐻𝐻,𝑣𝑣𝑚𝑚𝑏𝑏 (13) 

𝐶𝐶H;t Totale elektriciteitskosten [Euro] 
𝐶𝐶𝐻𝐻,lever Variabelen leveringskosten  [Euro] 
𝐶𝐶𝐻𝐻,vlk Vaste leveringskosten [Euro] 
𝐶𝐶𝐻𝐻,nbk Netbeheerkosten [Euro] 
𝐶𝐶𝐻𝐻,veb Vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting) [Euro] 
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Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
Warmte tarief Het geldende warmte tarief Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Netbeheerkosten Netbeheerkosten Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Vermindering 
energiebelasting  

Vermindering energiebelasting ( voorheen 
heffingskorting) 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Opslag duurzame 
energie- en 
klimaattransitie 

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Tarief 
energiebelasting 

Tarief energiebelasting Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Actuele 
warmtegebruik 

Actuele warmte gebruik op aansluitniveau. Slimme meter, eigen meter 

 

Gas - huidige praktijk 

𝐶𝐶𝐺𝐺;𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑣𝑣𝑙𝑙𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑖𝑖𝑏𝑏𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝐺𝐺,𝑣𝑣𝑚𝑚𝑏𝑏 (14) 

𝐶𝐶G;t Totale elektriciteitskosten [Euro] 
𝐶𝐶𝐺𝐺,lever Variabelen leveringskosten  [Euro] 
𝐶𝐶𝐺𝐺,vlk Vaste leveringskosten [Euro] 
𝐶𝐶𝐺𝐺,nbk Netbeheerkosten [Euro] 
𝐶𝐶𝐺𝐺,veb Vermindering energiebelasting ( voorheen heffingskorting) [Euro] 

 
Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
Gastarief Het geldende Gas tarief Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Netbeheerkosten Netbeheerkosten Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Vermindering 
energiebelasting  

Vermindering energiebelasting ( voorheen 
heffingskorting) 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Opslag duurzame 
energie- en 
klimaattransitie 

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Tarief 
energiebelasting 

Tarief energiebelasting Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Actuele gasgebruik Actuele gasgebruik op aansluitniveau. Slimme meter 
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Elektriciteit - huidige praktijk 
 
In de huidige energiemarkt maken we onderscheid tussen klein en grootverbruikers. Echter de totale 
elektriciteitskosten op dezelfde wijze te berekenen, zie onderstaande formule. 
 

𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑣𝑣𝑙𝑙𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑖𝑖𝑏𝑏𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑣𝑣𝑚𝑚𝑏𝑏 (15) 

𝐶𝐶E;t Totale elektriciteitskosten [Euro] 
𝐶𝐶E,lever Variabelen leveringskosten  [Euro] 
𝐶𝐶E,terug Terugleververgoeding, als de energiegebruiker meer terug levert aan het net 

dan verbruikt wordt ontvangt de energiegebruiker een vergoeding van de 
energieleverancier. 

[Euro] 

𝐶𝐶E,vlk Vaste leveringskosten [Euro] 
𝐶𝐶E,nbk Netbeheerkosten [Euro] 
𝐶𝐶E,veb Vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting) [Euro] 
   

Klein verbruik – vast contract 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 = �𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚�� ∙ (1 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑏𝑏𝑡𝑡𝑜𝑜) (16) 

𝐶𝐶E,lever Variabelen leveringskosten  [Euro] 
𝐸𝐸𝑣𝑣,netto Netto elektrisch Verbruik [kWh] 
𝑆𝑆E,teb Tarief energiebelasting [Euro] 
𝑆𝑆E,lever Het kale leveringstarief, het leveringstarief conform de 

leveringsovereenkomst inclusief risico-opslagen en exclusief 
energiebelastingen, transportkosten, meterdiensten en BTW.. 

[Euro] 

𝑆𝑆E,ode Opslag duurzame energie- en klimaattransitie [Euro] 
𝑆𝑆E,btw Belasting toegevoegde waarde [Euro] 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑏𝑏𝑇𝑇𝑙𝑙𝑟𝑟 ∙ 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡 (17) 

𝐶𝐶E,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡 Terugleververgoeding [Euro] 
𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑏𝑏𝑇𝑇𝑙𝑙𝑟𝑟  Terug geleverde elektriciteit aan het net. [kWh] 
𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡 Terug-levertarief [Euro] 
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Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
Terug-lever tarief Het geldende terug-levertarief voor de terug-

leververgoeding 
Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Elektriciteitstarief Het geldende Elektriciteitstarief Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Netbeheerkosten Netbeheerkosten Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Vermindering 
energiebelasting  

Vermindering energiebelasting ( voorheen 
heffingskorting) 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Opslag duurzame 
energie- en 
klimaattransitie 

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Tarief 
energiebelasting 

Tarief energiebelasting Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Actuele 
elektriciteitsgebruik 

Actuele elektriciteitsgebruik en of zonne-opwek terug 
geleverd wordt op aansluitniveau. 

Slimme meter 
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Groot verbruik – Contract energieleverancier 
Voor klein verbruikers op de zakelijke en consumentenmarkt wordt energie op basis van een vaste prijs en 
leveringsperiode geleverd door een energieleverancier. Voor grotere zakelijke gebruikers is dit meestal geen 
optie vanwege mutaties in de energiebehoefte en het aansluitingenbestand. De prijs voor energie is in deze 
gevallen de handelsprijs plus opslagen. De handelsprijs van elektriciteit of gas wordt na gunning periodiek 
vastgeklikt. Dit vastklikken bepaalt uiteindelijk voor het grootste deel van de leveringstarief ( 
𝑆𝑆𝑁𝑁,lever,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡). 
 

𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑏𝑏𝑙𝑙𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚 (18) 

𝑆𝑆𝑁𝑁,lever,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  Het kale leveringstarief voor grootverbruikers van elektriciteit bestaat uit: de 
handelsprijs, een leveranciersopslag en een duurzaamheidsopslag en 
exclusief EB, ODE, transportkosten, meterdiensten en BTW. 

[Euro] 

𝑆𝑆𝑁𝑁,lever Het kale leveringstarief, het leveringstarief conform de 
leveringsovereenkomst en exclusief leveranciers opslagen, 
energiebelastingen, transportkosten, meterdiensten en BTW. 

[Euro] 

𝑆𝑆E,opslag De leveranciersopslag is een vergoeding voor de leverancier voor de kosten 
voor levering, administratie en risico-opslagen.  

[Euro] 

𝑆𝑆𝑁𝑁,opduur De duurzaamheidsopslag is een vergoeding voor de levering van de 
duurzaamheidscertificaten en de dienstverlening. De duurzaamheidsopslag 
is afhankelijk van type duurzaamheidscertificaat.  

[Euro] 

 

Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
Terug-lever tarief Het geldende terug-levertarief voor de terug-

leververgoeding 
Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Elektriciteitstarief Het geldende elektriciteitstarief Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Netbeheerkosten Netbeheerkosten Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Vermindering 
energiebelasting  

Vermindering energiebelasting ( voorheen 
heffingskorting) 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Opslag duurzame 
energie- en 
klimaattransitie 

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Tarief 
energiebelasting 

Tarief energiebelasting Aansluitings-eigenaar, Factuur 

duurzaamheidsopslag Een vergoeding voor de levering van de 
duurzaamheidscertificaten en de dienstverlening. 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

leveranciersopslag Een vergoeding voor de leverancier voor de kosten 
voor levering, administratie en risico-opslagen 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Actuele 
elektriciteitsgebruik 

Actuele elektriciteitsgebruik en of zonne-opwek 
terug geleverd wordt op aansluitniveau. 

Slimme meter 
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Onderstaande formule is meer ter toelichting dan dit in de KPI allemaal verrekend moet worden. De totale 
leveranciersopslag (SE,opslag) is voldoende voor de berekening van de KPI. 
 
𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑏𝑏𝑙𝑙𝑇𝑇𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟𝑇𝑇𝑐𝑐𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑣𝑣𝑡𝑡𝑙𝑙  + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑏𝑏𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑖𝑖𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖(19) 

𝑆𝑆E,opslag De leveranciersopslag is een vergoeding voor de leverancier voor de kosten 
voor levering (inkoop op de groothandelsmarkt en programma-
verantwoordelijkheid), administratie (mutatiebeheer, facturatie en 
communicatie) en risico-opslagen.  

[Euro] 

𝑆𝑆𝑁𝑁,opprog Opslag voor programmaverantwoordelijkheid, de leverancier maakt iedere 
dag een voorspelling van het totale verbruik en geeft dit door aan de 
netbeheerders. Dit is de programmaverantwoordelijkheid. Netbeheerders 
reguleren hiermee de balans op het net. 

 

𝑆𝑆𝑁𝑁,opmut Opslag voor mutatiebeheer, zijn de kosten voor de wijzigingen op het 
aansluitingenbestand. Deze opslag is veelal afhankelijk van het aantal 
mutaties en de vrije mutatieruimte. 

 

𝑆𝑆𝑁𝑁,opfact Opslag voor facturatie, is afhankelijk van de facturatiewensen en de 
betalingstermijn. 

 

𝑆𝑆𝑁𝑁,opcom Opslag voor communicatie, is afhankelijk van uw communicatiewensen.  
𝑆𝑆𝑁𝑁,opvol Opslag voor volumerisico, is afhankelijk van hoeveel energie er verbruikt 

wordt en de kans dat u daarvan afwijkt. Bij volumeafwijkingen buiten de 
afgesproken volume bandbreedte moet de leverancier mogelijk extra 
energie inkopen of het overschot moeten verkopen op de spotmarkt. 

 

𝑆𝑆𝑁𝑁,oponbalans Opslag voor profiel- en onbalansrisico, de opslag dekt het risico van onbalans 
veroorzaakt gedurende de contractperiode af voor de leverancier, die 
hiervoor verantwoordelijk voor is. Het profiel- en onbalansrisico is de mate 
waarin het daadwerkelijke gebruik verschilt van het verwachte gebruik en de 
voorspelbaarheid hiervan. 

 

𝑆𝑆𝑁𝑁,optermijn Opslag gestanddoeningstermijn, is afhankelijk van de lengte van de 
gestanddoeningstermijn. Hoe langer de termijn, hoe risicovoller voor de 
leverancier en hoe hoger de prijs is. 
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Groot verbruik – Eigen in- en verkoop van elektriciteit 
Daarnaast kunnen grootverbruikers er ook voor kiezen om zelf elektriciteit in te kopen en verkopen op de 
verschillende markten. Fysiek verandert hiermee weinig maar administratief moeten een aantal zaken geregeld 
worden: 

• de deelnemende locaties ontdoen van contract(en) met de energieleverancier(s); 
• een account aanmaken bij CertiQ om de eigen Garanties van Oorsprong (GVO’s) te gebruiken; 
• inschrijven als energieleverancier; 
• voor alle aansluitingen een licentie aanvragen om deel te nemen op een energie handelsplatform. 

𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑧𝑧𝑚𝑚𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑣𝑣𝑙𝑙𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑖𝑖𝑏𝑏𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑣𝑣𝑚𝑚𝑏𝑏 + 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡 (20) 

𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑡𝑡 Totale elektriciteitskosten [Euro] 
𝐶𝐶E,lever Variabelen leveringskosten  [Euro] 
𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑧𝑧𝑚𝑚𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚  Zelf leveringskosten [Euro] 
𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡 Terug levering vergoeding, [Euro] 
𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑣𝑣𝑙𝑙𝑜𝑜  Vaste leveringskosten  
𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑖𝑖𝑏𝑏𝑜𝑜  Netbeheerkosten  
𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑣𝑣𝑚𝑚𝑏𝑏  Vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting)  
𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑖𝑖𝑐𝑐𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑚𝑚 Vasten licentiekosten, voor alle aansluitingen om deel te nemen op het 

energie handelsplatform. 
 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡  Kosten voor de aanschaf van de certificaten Garanties van Oorsprong 
(GVO’s).  

 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 = �𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚�� ∙ (1 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑏𝑏𝑡𝑡𝑜𝑜) (21) 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚  Variabelen leveringskosten  [Euro] 
𝐸𝐸𝑣𝑣,netto Netto elektrisch Verbruik  
𝑆𝑆E,teb Tarief energiebelasting [Euro] 
𝑆𝑆𝑁𝑁,markt De handelsprijs van energie wordt vastgesteld op een groothandelsmarkt. 

Het vastklikken van energieprijzen vindt plaats op de termijnmarkt, ICE-
Endex voor elektriciteit en TTF ICE-Endex voor gas. De inkoop of verkoop bij 
een onbalans (verschil ingekocht en gebruikt termijnmarkt) wordt kan 
plaatsvinden op de spotmarkt, APX voor elektriciteit en LEBA voor gas. 
Indien er na handelen op de spotmark nog steeds onbalans heeft 
plaatsgevonden zal dit via Tennet verrekend worden. Energie kan ook over-
the-counter bij een energie leverancier worden ingekocht. 

[Euro] 

𝑆𝑆𝑁𝑁,ode Opslag duurzame energie- en klimaattransitie  
𝑆𝑆𝑁𝑁,btw Belasting toegevoegde waarde  
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Wanneer de energiegrootverbruiker op locatie A stroom over heeft terwijl de verbruiker op locatie B 
tekortkomt, is  het mogelijk dat de energiegrootverbruiker een lokaal overschot direct, dus zonder tussenkomst 
van een energieleverancier, aan zichzelf levert. Dit betekent dat het volgende voor bijkomende belastingen en 
vergoedingen: 

• Er hoeven geen energie belastingen en BTW betaald te worden over de zelf geleverde stroom doordat 
de stroom niet ver- of gekocht wordt op de markt en de elektriciteit binnen één rechtspersoon 
geproduceerd en verbruikt wordt. 

• Er wordt wel een reguliere transportvergoeding betaald voor het gebruik van het net. 
• Resterende overschotten worden verkocht op de elektriciteitsmarkt. 

  
 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑧𝑧𝑚𝑚𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 = �𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝑆𝑆E,teb + 𝑆𝑆𝑁𝑁,lever�� (22) 
𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑧𝑧𝑚𝑚𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚  Totale zelfleveringskosten  [Euro] 
𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 Netto elektrisch Verbruik  
𝑆𝑆E,teb Tarief energiebelasting [Euro] 
𝑆𝑆E,lever Zelflevering Tarief [Euro] 

 
De elektrische energie die een organisatie aan zichzelf levert, is het volume aan productie en consumptie van 
elektriciteit die gelijktijdig plaatsvinden over de aansluitingen die onder dezelfde juridische entiteit vallen.  
 

Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
Terug-lever tarief Het geldende terug-levertarief voor de terug-

leververgoeding 
Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Zelflevering Tarief Het geldende zelf-levertarief binnen de 
rechtspersoon om administratieve kosten etc. te 
dekken. 

Aansluitings-eigenaar 

Actuele 
elektriciteitsprijs per 
markt 

Het geldende Elektriciteitstarief van een 
groothandelsmarkt. 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Netbeheerkosten Netbeheerkosten Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Vermindering 
energiebelasting  

Vermindering energiebelasting ( voorheen 
heffingskorting) 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Opslag duurzame 
energie- en 
klimaattransitie 

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Tarief 
energiebelasting 

Tarief energiebelasting Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Vasten licentie kosten Kosten voor alle aansluitingen om deel te nemen op 
het energie handelsplatform. 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Kosten certificaten 
Garanties van 
Oorsprong (GVO’s).  

Kosten voor de aanschaf van de certificaten 
Garanties van Oorsprong (GVO’s).  

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Actuele 
elektriciteitsprijs per 
markt 

Het geldende Elektriciteitstarief van een 
groothandelsmarkt. 

ICE-Endex, APX, Tennet 
onbalans 

Actuele 
elektriciteitsgebruik 

Actuele elektriciteitsgebruik en of geleverde 
elektriciteit op aansluitniveau. 

Slimme meter 
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TROEF proposities 
Binnen TROEF zijn 5 proposities bepaald die door TROEF in de markt zullen worden gezet. Dit zijn:  

1. Blauwdruk ‘IoE-ready’    
2. Energy as a Service (evt. Icm ESCo) 
3. Internet of Energy Provider  
4. Lokale Energie Gemeenschap (LEC)   
5. TROEF-Internet of Energy community   

 
De propositie “Blauwdruk ‘IoE-ready’“ is buiten beschouwing gelaten omdat het een blauwdruk en 
implementatieplanom gebouwen en/of gebieden voor te bereiden op het verbinden met de 
energiegemeenschap. De consultancy fee die hiervoor gerekend wordt is maakt geen onderdeel uit van de 
energiekosten berekeningen van dit hoofdstuk. 
 

Energy-As-A-Service   
Integraal duurzaam prestatiecontract met vaste fee in EUR/m2. Deze propositie biedt een one-stop-shop voor 
duurzame energie diensten.      
 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇;𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇 ∙ 𝐴𝐴𝑁𝑁 (23) 

𝐶𝐶E,TROEF;t Totale elektriciteitskosten voor de proposities Energy-As-A-Service. [Euro] 
𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇  Troef tarief per m2 gebouw [Euro] 
𝐴𝐴𝑁𝑁  Vierkante meter gebouw [M2] 

 
 

Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

Troef tarief per m2 
gebouw 

Troef tarief per m2 gebouw Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Vierkante meter 
gebouw 

Vierkante meter gebouw  (Bruto of netto 
gebruiksoppervlakte?) 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

 

Overige TROEF proposities 
 De berekening van de totale elektriciteitskosten (𝐶𝐶E,TROEF;t) voor de proposities Internet-of-Energy Provider, 
Lokale Energie Gemeenschap (LEC) en TROEF-Internet of Energy community is dezelfde berekening. Wel zal de  
vaste service fee (𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟) van TROEF voor de proposities Internet-of-Energy Provider, Lokale Energie 
Gemeenschap (LEC) en TROEF-Internet of Energy community verschillen. 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇;𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇 − 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑣𝑣𝑙𝑙𝑜𝑜 + 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑖𝑖𝑏𝑏𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑣𝑣𝑚𝑚𝑏𝑏 + 𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟 (24) 

𝐶𝐶E,TROEF;t Totale elektriciteitskosten voor de proposities Internet-of-Energy Provider, 
Lokale Energie Gemeenschap (LEC) en TROEF-Internet of Energy community. 

[Euro] 

𝐶𝐶E,lever Variabelen leveringskosten  [Euro] 
𝐶𝐶E,terug Terugleveringsvergoeding, als de energiegebruiker meer terug levert aan het 

net dan verbruikt wordt ontvangt de grootzakelijke energieklanten een 
vergoeding van de energieleverancier. 

[Euro] 

𝐶𝐶E,vlk Vaste leveringskosten  
𝐶𝐶E,nbk Netbeheerkosten  
𝐶𝐶E,veb Vermindering energiebelasting ( voorheen heffingskorting)  
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𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟  Vaste service TROEF, voor de proposities Internet-of-Energy Provider, Lokale 
Energie Gemeenschap (LEC) en TROEF-Internet of Energy community. 

 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇 = �𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡 ∙ �𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚�� ∙ (1 + 𝑆𝑆𝑁𝑁,𝑏𝑏𝑡𝑡𝑜𝑜) (25) 

𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑙𝑙𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇  Variabelen leveringskosten  [Euro] 
𝐸𝐸𝑣𝑣,netto Netto elektrisch Verbruik  
𝑆𝑆E,teb Tarief energiebelasting [Euro] 
𝑆𝑆𝑁𝑁,markt De handelsprijs van energie wordt vastgesteld op een groothandelsmarkt. 

Het vastklikken van energieprijzen vindt plaats op de termijnmarkt, ICE-
Endex voor elektriciteit en TTF ICE-Endex voor gas. De inkoop of verkoop bij 
een onbalans (verschil ingekocht en gebruikt termijnmarkt) wordt kan 
plaatsvinden op de spotmarkt, APX voor elektriciteit en LEBA voor gas. 
Indien er na handelen op de spotmark nog steeds onbalans heeft 
plaatsgevonden zal dit via Tennet verrekend worden. Energie kan ook over-
the-counter bij een energie leverancier worden ingekocht. 

[Euro] 

𝑆𝑆𝑁𝑁,ode Opslag duurzame energie- en klimaattransitie  
𝑆𝑆𝑁𝑁,btw Belasting toegevoegde waarde  

 
Naam 
 

Omschrijving Bron/Tools 
/Instrumenten 

EAN  De unieke ID van de aansluiting . EDSN, energieleverancier 
Terug-lever tarief Het geldende terug-levertarief voor de terug-

leververgoeding 
Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Actuele 
elektriciteitsprijs per 
markt 

Het geldende Elektriciteitstarief van een 
groothandelsmarkt. 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Netbeheerkosten Netbeheerkosten Aansluitings-eigenaar, Factuur 
Vermindering 
energiebelasting  

Vermindering energiebelasting ( voorheen 
heffingskorting) 

Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Opslag duurzame 
energie- en 
klimaattransitie 

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Tarief 
energiebelasting 

Tarief energiebelasting Aansluitings-eigenaar, Factuur 

Actuele 
elektriciteitsgebruik 

Actuele elektriciteitsgebruik en of geleverde 
elektriciteit op aansluitniveau. 

Slimme meter 
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Rapportcijfer klantbeleving 
 
Het doel van deze KPI is om de ontwikkeling van de klantreizen te ondersteunen door  de beleving van 
eindgebruikers tijdens de demonstratie activiteiten van het project te toetsen. Dit gebeurt middels enquêtes 
over de beschikbaarheid van flexibiliteit van gebouw- , gebruiker- en mobiliteit gebonden energievraag en 
energieproductie, comfort en gebruikersgemak. Tijdens de TROEF looptijd zullen verschillende use cases worden 
gedemonstreerd met specifieke interventies die bijdragen aan TROEF (sub)doelstellingen. Deze interventies 
ambiëren om een hoge mate van adaptatie, tevredenheid en inzicht bij TROEF klanten te realiseren  m.b.t. 
(externe en automatische) sturing en beschikbaarheid van een flexibiel energievraag op basis van variabele 
energie prijzen.  
 
Ook is het van belang om de perceptie van klanten na de implementatie te meten. Individuen en organisaties 
kunnen zich namelijk aanpassen aan zowel positieve als negatieve veranderingen, door normen, doelen en 
verwachtingen te veranderen.  
 
De evaluatie van de effectiviteit en acceptatie van TROEF kan partners informeren over de noodzaak om een 
bepaalde interventie, use case en propositie te verfijnen of te vervangen. Bovendien stellen ze TROEF partners in 
staat om feedback te ontvangen van TROEF klanten en om hen te informeren over de effectiviteit van de 
inspanningen van de TROEF partners. Dit kan de bereidheid van TROEF klanten om gedrag te veranderen 
versterken. De KPI moet niet alleen laten zien in hoeverre een interventie succesvol is geweest in het veranderen 
van gedrag en dit koppelen aan overige KPI`s, maar ook waarom deze (on)succesvol was en hoe een interventie 
zou kunnen worden aangepast om de effectiviteit te vergroten. 
 
Vragen formuleren voor een klantbeleving over een specifieke interventie is erg moeilijk omdat de usecases met 
de interventies nog niet geformuleerd zijn. Het alternatief is abstract geformuleerde vragen die moeilijk te 
begrijpen zijn voor de respondent. In 5.3 zullen de specifieke vragen onder deze KPI geformuleerd worden. In dit 
document zijn daarom enkel de voorwaarden en eisen aan deze formulatie van de KPI gegeven.  

Randvoorwaarden enquête 
 

Introductie 
Het moet duidelijk zijn voor de gebruiker wie het onderzoek/vragenlijst uitvoer, wat zijn/haar functie is en wat 
de contactgegevens zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over de manier 
waarop er wordt omgegaan met anonimiteit en vertrouwelijke persoonsgegevens en hoe dat gegarandeerd 
wordt. Ook is het van belang om het doel van het onderzoek te noemen, aan te geven welke tijd nodig is om het 
in te vullen en wat er gebeurt met de opgehaalde informatie (toegang van derden partijen/partners en 
wetenschappelijke publicatie, etc).  
 

Opbouw 
De opbouw van de enquête zou bij voorkeur begin met neutrale algemene vragen over bijvoorbeeld 
persoonsgegevens. Om vervolgens door te gaan naar het centrale thema en toetsen of er een uitgesproken 
mening/motivatie, inzicht of kennis niveau is. De lengte van de enquête moet zo kort mogelijk om te voorkomen 
dat de respondenten verveeld of vermoeid raken met als gevolg dat de vragenlijst af wordt geraffeld of de 
vragen niet goed worden gelezen. 
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Vraagstelling 
De vragen moeten aan de volgende eisen voldoen: 

• De vragen moeten voldoende specifiek zijn;   
• de vragen moeten duidelijk gesteld worden;  
• de vragen moeten neutraal gesteld worden;  
• de vragen mogen geen bepaalde voorkeur aangeven;   
• de vragen mogen de respondent niet in verlegenheid brengen;  
• de vragen mogen niet persoonlijk zijn;  
• de vragen mogen niet hypothetisch zijn. 

 
Antwoord opties 
Er wordt gebruikt gemaakt van een Likert schaal (1-5) omdat zo abstracte onderwerpen makkelijk als KPI 
geoperationaliseerd kunnen worden. Open vragen laten dit niet toe. De antwoordopties moeten zo concreet 
mogelijk antwoord geven op de vraag. Mocht een antwoordopties toch te vaag zijn kan dat leiden tot 
interpretatie verschillen (Voorkom woorden als “zelden” of “soms”). De volgende antwoord opties zijn mogelijk 
voor met Likertschalen: 

• Instemming: Helemaal mee oneens, Oneens, Niet mee oneens en niet mee eens, Eens, Helemaal mee 
eens 

• Kwaliteit: Heel slecht, Slecht, Redelijk, Goed, Uitstekend 
• Waarschijnlijkheid: Helemaal niet waarschijnlijk, Niet waarschijnlijk, Neutraal, Waarschijnlijk, Zeer 

waarschijnlijk 
• Ervaring: Zeer negatief, Vrij negatief, Neutraal, Vrij positief, Zeer positief 
• Tevredenheid: Zeer tevreden, Enigszins tevreden, Niet tevreden en niet ontevreden, Enigszins 

ontevreden, Zeer ontevreden 
 
Analyse 
De uiteindelijk klantbeleving/tevredenheid kan worden bepaald door de scores van alle vragen bij elkaar op te 
tellen en een totaalscore te bepalen voor iedere respondent en dit delen door de maximaal aantal scores voor 
de vragen. Dit houdt in dat de richting van de antwoorden opties voor alle vragen hetzelfde zijn. Daarnaast zou 
er eventueel gebruik gemaakt kunnen worden van parametrische toetsen, zoals Pearsons r of een t-toets om 
bepaalde hypothesen te toetsen. 
 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇 =
∑ ∑ 𝐸𝐸𝑃𝑃;𝑖𝑖;𝑖𝑖

𝑖𝑖
𝑖𝑖=0

𝑖𝑖
𝑖𝑖=0

∑ 𝐸𝐸𝑃𝑃 ,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑚𝑚;𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑖𝑖=0

(26) 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇  Rapportcijfer klantbeleving, is het gemiddelde rapport cijfer voor alle 
respondenten van TROEF. 

[1-10] 

𝑛𝑛 Aantal afgenomen enquêtes [-] 
𝑖𝑖 Aantal enquête vraag  
EP Score per enquêtevraag  [1-5] 
𝐸𝐸𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑚𝑚  Totale maximale score per enquête [-] 
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Bijlage A: KPI informatie 
 

ID Naam Calculatiemethode Eenheid 

KPI_01 CO2  voetafdruk 𝐶𝐶𝑂𝑂2,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡;𝑡𝑡  =
∑ �𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡 � + ∑ �𝑈𝑈𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜,𝐶𝐶𝑂𝑂;𝑖𝑖;𝑡𝑡 � i

i=0  j
j=0

∑ �𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡  ∙ fco2;j;t� j
j=0

 KgCO2/kWh 

KPI_02 Energie efficiëntie 𝐸𝐸𝑣𝑣,𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡 = ��𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚;𝑗𝑗;𝑡𝑡 � + 
j

j=0

��𝑈𝑈𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜,𝐶𝐶𝑂𝑂;𝑖𝑖;𝑡𝑡 � 
i

i=0

 kWh 

KPI_03 Net Present Value/Netto Contante Waarde 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁(𝑖𝑖,𝑁𝑁) =  �
𝑅𝑅𝑡𝑡

(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡

𝑁𝑁

𝑡𝑡=0

  Euro 

KPI_04 Impact op het netwerk 𝑃𝑃𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑏𝑏𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟;𝑡𝑡 −  𝑃𝑃𝑣𝑣,𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚,𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇;𝑡𝑡  kW 

KPI_05 Kosten voor de eindgebruiker 
𝐶𝐶𝑈𝑈 = �𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐺𝐺;𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐻𝐻;𝑡𝑡

𝑖𝑖

 €/kWh 

KPI_06 Rapportcijfer klantbeleving KBTROEF =
∑ ∑ EP;i;n

i
i=0

n
n=0

∑ EP ,totMax;n
n
n=0

 Likert schaal 
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