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Intro

Bedrijfsanimatie Nederlands.mp4

https://mononline.sharepoint.com/:v:/r/sites/fluvius-intranet/Imago/Video%20en%20animatie/Bedrijfsanimatie%20-%20Fluvius%20voorstellen/Bedrijfsanimatie%20Nederlands.mp4?csf=1&web=1&e=y4j4at
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Omzetting Clean Energy Package

• Gezamenlijk Optredende Zelfverbruikers (‘Energiedelen in één 
gebouw’)

• Actieve afnemers (energiedelen met 2 of meerdere toegangspunten 
met zelfde titularis en persoon-aan-persoonverkoop of meervoudige 
persoon-aan-persoonverkoop)

• Energiegemeenschappen (Hernieuwbare energiegemeenschap -
(Renewable Energy Community en Energiegemeenschap van burgers -
Citizen’s Energy Community)
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Wat is energiedelen

Energiedelen

energiedeler

energieontvanger
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Wat zijn de verschillende rollen in een gemeenschap?

• Wie aan energiedelen of persoon-aan-persoonverkoop doet, is een deelnemer. 

• Als deelnemer kan je energie naar andere deelnemers sturen (als energiedeler) en/of 
energie van een andere deelnemer uit de gemeenschap afnemen (als 
energieontvanger).

• De deelnemers stellen een beheerder aan die optreedt als vertegenwoordiger tussen 
Fluvius en de gemeenschap. Dit geldt voor elk type van gemeenschap.

• De (energie)gemeenschap is het geheel van deelnemers die onderling groene energie 
delen of verkopen
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Wat betekent energiedelen voor mijn factuur?

Energiedelen

Energiedelen Energieontvanger Energiedeler

Impact op factuur 

Financieel voordeel

Financiële 
vergoeding 

energiedelerenergieontvanger

Energieverkoop - P2P verkoop
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Hoe wordt de injectie verdeeld?

• De injectie wordt verdeeld op basis van 4 principes:

1. Het delen of verkopen van energie aan andere actieve afnemers gebeurt per kwartier.

2. Als ontvanger kan je nooit méér ontvangen dan wat je in dat kwartier van het net 
afnam.

3. De resterende injectie stroomt terug naar de injecterende deelnemer.

4. Je kan niet delen binnen één aansluiting (1 EAN-code).
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Hoe start ik een energiegemeenschap?

• Stap 1: Stel de gemeenschap samen

• Stap 2: Laat digitale meters plaatsen en vraag meetregime 3 aan

• Stap 3: Start de aanvraag voor je energiegemeenschap

• Stap 4: Activeer je energiegemeenschap
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Energiedelen in 1 gebouw

Energiedelen in één gebouw
• Bewoners/Syndicus investeren gezamenlijk in PV op het 

dak van het appartement
• Zelfverbruik van productie op gemene delen, injectie 

wordt gedeeld met deelnemende wooneenheden
= ‘energiedelen in één gebouw’

Voorwaarden
• Tot begin 2023 zelfde leverancier voor alle deelnemers
• Digitale meter (of AMR meter) die kwartieren meet
• Bewoners mandateren één SPOC voor registratie en 

beheer van het energiedelen bij Fluvius

Businesscase
• Commodity (energiekost) van gedeelde energie (per 

kwartier, maximaal ten belope van de afname) moet je 
niet aan de leverancier vergoeden, andere 
tariefelementen wel

APPARTEMENTSGEBOUW
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energiedelen in één gebouw 

Energiedelen

• In een appartementsgebouw met 5 appartementen 
wordt er op de jaarlijkse bewonersvergadering 
beslist om zonnepanelen te plaatsen op het dak. 

• De opbrengst hiervan zal verdeeld worden over de 
5 verschillende appartementen. 

• Alle appartementen beschikken over een digitale 
meter waarbij meetregime 3 is geactiveerd bij de 
energieleverancier. 

• De syndicus zal optreden als beheerder en 
registreert het energiedelen bij Fluvius via Mijn 
Fluvius.
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Energiedelen tussen toegangspunten met zelfde 
titularis
Eigen vestigingen van zelfde bedrijf

Energiedelen toegepast op bedrijf met verschillende 
vestigingen
• Bedrijf deelt injectie van PV op hoofdzetel met andere 

vestigingen
• Contract voor elk gebouw zit bij dezelfde netgebruiker 
= ‘energiedelen tussen toegangspunten met dezelfde titularis’

Voorwaarden
• Tot begin 2023 zelfde leverancier voor alle deelnemers
• Digitale meter (of AMR meter) die kwartieren meet
• Alle toegangspunten hebben dezelfde titularis (netgebruiker)

Businesscase
• Commodity (energiekost) van gedeelde energie moet je niet 

aan de leverancier vergoeden (andere tariefelementen wel), 
energie wordt “gratis” gedeeld

VESTIGING HOOFDZETEL VESTIGING

Uitgewisselde energievolumes

Registratie

Facturatie rest 
energie en 
nettarief

Facturatie rest
energie en 
nettarief

Energiedelen
Leverancier
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Peer-to-peerhandel
Verkopen aan 1 andere afnemer

Peer-to-peerhandel
• Bedrijf 1 heeft veel dakoppervlakte maar weinig afname. 

Bedrijf 2 kan of wil geen PV plaatsen
• Bedrijf 1 plaatst PV en verkoopt injectie aan bedrijf 2
• = ‘peer-to-peerhandel van hernieuwbare energie’

Voorwaarden
• Tot begin 2023 zelfde leverancier voor de 2 deelnemers
• Digitale meter (of AMR meter) die kwartieren meet
• De bedrijven kiezen één SPOC voor registratie en beheer 

van de peer-to-peerverkoop bij Fluvius

Businesscase
• Commodity (energiekost) van gedeelde energie moet je 

niet aan de leverancier vergoeden (andere tariefelementen 
wel) 

• Vergoeding aan de injecterende partij komt van 
ontvangende deelnemer

BEDRIJF 1 BEDRIJF 2

Facturatie 
gedeelde 
energie

Beheerder 

Uitgewisselde energievolumes

Registratie

Facturatie rest 
energie en 
nettarief

Facturatie rest
energie en 
nettarief
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Hernieuwbare energiegemeenschap, 
energiegemeenschap van burgers en 
meervoudige persoon-aan-persoonverkoop

Energiegemeenschap van burgers (CEC): rechtspersoon waaraan elke afnemer kan deelnemen. Natuurlijke 
personen, lokale overheden of kleine ondernemingen hebben zeggenschap (eigendom of gebruiksrecht activa of 
controle op beslissingen). Activiteiten: zoals actieve afnemers + aanbod energiediensten of oplaaddiensten voor 
EV.
Hernieuwbare energiegemeenschap (REC): veel gelijkenissen met CEC. Maar: deelname enkel door natuurlijke 
personen, lokale overheden of KMO in de nabijheid van hernieuwbare energieprojecten, activiteiten moeten 
betrekking hebben op groene stroom of hernieuwbare warmte, alle activa eigendom van de REC

Meervoudige persoon-aan-persoonverkoop: 1 (opkopende) partij koopt op van verschillende verkopende partijen 
(telkens 1 op 1 relaties maar in de praktijk dus 1 op N relatie)

Voorwaarden
• Pas mogelijk vanaf begin 2023
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Modaliteiten energiedelen en peer-to-peerhandel

• Verplichte registratie op portaal MyFluvius en voor een energiegemeenschap melding bij de VREG

• Deelnemers behouden een individuele aansluiting op het net met een individuele meter geplaatst en beheerd 
door de DNB (15’ waarden in de allocatie → AMR of digitale meter in SMR3)

• Netbeheer door de distributienetbeheerder

• Deelnemers blijven individueel in de markt

• Geen compensatie binnen één kwartier

• Verlaten van de energiegemeenschap uiterlijk binnen zelfde termijn als bij een leverancierswissel (3 weken)

• Geen deelname aan energiedelen door klanten van de DNB (sociale, uitzonderings- of noodleverancier)

• Op dit moment geen sprake van aanpassing van de tarieven

• Allocatie en gridfee op basis van werkelijk gemeten volumes

• VREG voert een kosten-batenanalyse naar bijdrage van energiegemeenschappen aan de ontlasting van het distributienet

Energiedelen 13/10/2022



Fluvius ondersteuning energiedelen en peer-to-
peerhandel

Netbeheer

• Beheer van het distributienet, metering

Marktfacilitatie

• Registratie en validatie voorwaarden van energiegemeenschappen

• Bewaken coherentie leveringsmarkt en impact EG

• Overkoepelend zicht op contractuele relaties

Databeheer

• Verrekening van energiedelen (volumes) in de markt

• Datadiensten voor beheerders van energiegemeenschappen

• Datadiensten voor de energieleverancier
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Fluvius roadmap energiedelen en persoon –
aan - persoonverkoop

1 

2

3

4

Energiedelen in één 
gebouw
• 1 leverancier
• Nieuwe PV <40kva

Energiegemeenschappen
• Meerdere leveranciers
• Alle types LP

optimaliseren 
Energiedelen

P2P verkoop en energiedelen 
tussen TP van dezelfde titularis
• 1 leverancier (SMR3 verplicht)
• Alle PV installaties

Januari 2022
Juli 2022

Januari 2023

Januari 2024
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Toegang/mandatering

Identificatie van de 
distributienetgebruiker 



Toegang/mandatering

• Distributienetgebruiker moet zich identificeren

- Distributienetgebruiker kan in deze context een rechtspersoon zijn -> “aanmelden als
organisatie”
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Registratie van de Gemeenschap
Beheerder logt in en kiest type ‘Gemeenschap’
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Registratie van de Gemeenschap
Beheerder voegt deelnemers toe en kiest verdeelsleutel (niet 
getoond)
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Registratie van de Gemeenschap
Mandaat Netgebruiker wordt gevraagd vanuit Fluvius portaal
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Registratie van de Gemeenschap
Beheerder houdt overzicht van ‘zijn’ Gemeenschappen
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Visualisatie van gedeelde volumes
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Berekening van 
de volumes

Op kwartierbasis wordt alle beschikbare injectie ❶ volgens de vastgelegde 
verdeelsleutels ❷gedeeld over de deelnemers (maximaal ten belope van hun 
afname ❸), een deelnemer krijgt echter geen injectie van zichzelf. Eventueel 
resterende injectie ❹ wordt terug toegekend aan de injecterende punten.

VESTIGING 1 HOOFDZETEL

4A+

A-

Gemeten volume

Aandeel injectie

Beperking tot afname

Gecorrigeerd volume

A+ A+ A+8 48 0 2 00 2 2 22 6 6 66

-12 -4 -8-12

-3A+ A+ A+-1 -2-3 -3 -1 -2-3 -6 -2 -4-6

-3A+ A+ A+-1 -2-3 -2 -1 -2-2 -6 -2 -4-6

1A+

A-

A+ A+ A+7 25 0 2 00 0 1 00 0 4 20

-1 0 -0-1

25% 25% 50%

❶

❷

❸

❹

VESTIGING 2 VESTIGING 3
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▪ An uit Holsbeek heeft een woning voorzien van zonnepanelen en wenst deze energie te delen met haar 
dochter Sofie die in Tienen woont. Ze komen overeen om P2P de energie te verkopen. Beide woningen 
hebben een digitale meter die SMR3 actief staat in de markt. An registreert als beheerder de P2P verkoop 
bij Fluvius via het klantenportaal. 

Energiedelen

Voorbeeld: Peer-to-peerverkoop

Facturatie 
gedeelde 
energie

Beheerder 
An

Leverancier

Uitgewisselde energievolumes

Registratie

Facturatie rest 
energie en 
nettarief

Facturatie rest
energie en 
nettarief
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Evolutie gemiddelde commerciële elektriciteitsprijs

13/10/2022Energiedelen
BRON: https://dashboard.vreg.be/report/DMR_Prijzen_elektriciteit.html



Componenten energiefactuur September 2022
(1kWh ≈ 0,94€) *

• Energiekosten: 0,74 €
o Prijs voor belevering van energie door je energieleverancier 

• Belastingen en heffingen: 0,11 €
o Zoals btw, bijdragen aan de overheid 

• Netvergoeding: 0,099 €
o Transmissie en  distributie

*Bron: https://dashboard.vreg.be/report/DMR_Prijzen_elektriciteit.html
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Energiekosten: 
79%

Belastingen en 
heffingen

11%

Netvergoeding: 
10%

COMPONENTEN ENERGIEFACTUUR



Energiedelen

Voorbeeld: Peer-to-peerverkoop Facturatie 
gedeelde 
energie

Beheerder 
An

Leverancier

Uitgewisselde energievolumes

Registratie

Facturatie rest 
energie en 
nettarief

Facturatie rest
energie en 
nettarief

• Installatie: 4 kW
• Productie: 4.000 kWh
• Verbruik: 4000 kWh
• Injectie: 2800 kWh
• Zelfverbruik/gelijktijdigheid: 30% (1.200 kWh)
• Prijs kWh: € 0,94 
• Injectievergoeding: € 0,50  
• 6% btw: € 0,05 /kWh

• Gelijktijdigheid injectie An en 
afname Sofie: 20% ➔ 550 kWh

Deelnemer
Sofie

Verschil delende partij (An):
550 kWh * € 0,50 = € 275 minder inkomsten 

Winst ontvangende partij (Sofie):
550 kWh * € 0,75 =  € 412,5 minder op factuur inkomsten*
550 kWh * € 0,05 = € 27,5 (minder BTW)

* Exclusief eventuele admin meerkost leverancier / contractaanpassing?
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Ondersteuning voor Energiegemeenschapsbeheerders
Stappenplan energiedelen in een gemeenschap

Samenstelling 
gemeenschap

Plaatsing digitale meters 
op vraag

Aanvraag gemeenschap

M0
Start voorbereiding 

piloot

M1
Gemeenschap 

opgezet

M2
Digitale meters 

geplaatst en SMR3

Aankoop en plaatsing PV

M3
Start energiedelen

Meetcampagne -
optioneel

M2’
Verdeelsleutels 

bepaald

Deelnemers identificeren
• Voorwaarden ED 4.8.1-2, 7.2.1

Gemeenschap opzetten
• Rechtspersoon/statuten
• Overeenkomst leden (rechten en 

verplichtingen) – EB 3.3.1
• Melding VREG – EB 3.3.2

Aanvraag digitale meter
• Via Fluvius (zie link)

Aanvraag SMR3
• Via leverancier

Activeren van 15’ waarden
• Via Mijn Fluvius (zie link)

Datatoegang EG beheerder
• Datatoegangscontract
• API of .xls

Meting gedrag

Simulatie effect energiedelen
Bepalen verdeelsleutel

Aanvraag Gemeenschap
• Via Mijn Fluvius (zie 

protocol energiedelen)

Mandaten verzamelen
• Via Mijn Fluvius
• Toestemming voor 

optreden als SPOC en 
datatoegang

Melding PV
• Via Fluvius (zie link)
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https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-ik-een-digitale-meter
https://klanten.b2clogin.com/klanten.onmicrosoft.com/b2c_1a_customer_signup_signin/oauth2/v2.0/authorize?client_id=91bb9a0a-f45d-491a-ae0b-43324fbc343a&scope=https%3A%2F%2FKlanten.onmicrosoft.com%2FMijnFluvius%2Fuser_impersonation%20openid%20profile%20offline_access&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmijn.fluvius.be%2Fredirect&client-request-id=c75c2ce3-9214-4073-bfe1-dc54a1a3b901&response_mode=fragment&response_type=code&x-client-SKU=msal.js.browser&x-client-VER=2.19.0&x-client-OS=&x-client-CPU=&client_info=1&code_challenge=pt_cNm-5n-66hjmwdo_VtlYE5ppNBz4TIC_MjEebWDo&code_challenge_method=S256&nonce=2ce2165b-a996-4810-b913-1cd37530bb70&state=eyJpZCI6IjhiMzRlN2JjLTU4NTQtNDI1MS04MmVkLTFkMzI5MjcyYjRiNyIsIm1ldGEiOnsiaW50ZXJhY3Rpb25UeXBlIjoicmVkaXJlY3QifX0%3D
https://www.fluvius.be/nl/blog/zonnepanelen/zonnepanelen-aanmelden


In januari 2023 gaan we van start met een nieuwe 
fase binnen het project:

- Nieuwe types gemeenschappen:

o Energiegemeenschap van burgers

o Hernieuwbare energiegemeenschap

o Multiple peer-to-peer (dit om aan de marktvraag te voldoen waarbij er meerdere injecterende partijen 
zijn en maar 1 afnemer. Denk hierbij aan bv Decathlon die de klanten een cadeaucheque geven als ze 
hun overschot aan energie delen met Decathlon) 

- Alle types van LP zijn nu toegelaten. Niet enkel zonnepanelen maar dus ook WKK of windmolen of …

- Er is geen restrictie meer op 1 leverancier. Klanten mogen dus een contract hebben bij verschillende 
leveranciers

- We bieden ook een extra keuze aan in type verdeelsleutel namelijk een optimale verdeelsleutel waarbij we 
zoveel mogelijk injectie proberen te verdelen over de verschillende deelnemers.
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Ondersteuning
Nuttige links

• Energiedecreet [link]

• Energiebesluit [link]

• Protocol energiedelen [link] -> op dit moment loopt consultatie voor een volgende 
versie Stakeholderoverleg over versie 3 van het protocol energiedelen en persoon-aan-
persoonverkoop | Fluvius

• Website Fluvius [link]

• Website VREG [link]

• Mijn.Fluvius organisatie [link]
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https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018092&geannoteerd=false#H1103879
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inhoud
https://partner.fluvius.be/nl/thema/openbare-raadplegingen/protocol-energiedelen-fase-2
https://partner.fluvius.be/nl/thema/openbare-raadplegingen/protocol-energiedelen-versie-3
https://www.fluvius.be/nl/thema/zonnepanelen/energiedelen-en-persoon-aan-persoonverkoop?msclkid=176b1ab1b4e611ec91ca972641c39ed4
https://www.vreg.be/nl/energiedelen-en-persoon-aan-persoonverkoop?msclkid=25c4eb0fb4e611ecb4500a43da55bd33
https://www.fluvius.be/nl/thema/factuur-en-tarieven/capaciteitstarief/grootverbruiksmeetinrichting/hoe-toegangsvermogen-aanpassen#je-bent-nog-niet-gemachtigd-om-een-keuze-te-maken-en-hebt-nog-geen-toegang-tot-de-ean-code-s-van-je-organisatie




Bedankt!

Meer info over energiedelen:
Energiedelen@fluvius.be


