
Meer informatie en bronnen: 

• Nota energiedelen

• Besluit energiedelen

• Communicatie VEKA energiedelen
©ODE en Techlink behouden alle auteursrechten met betrekking tot deze nieuwsflits. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 

worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze 

ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

Nieuwsflits 2021/41   19/08/2021 

Goedkeuring omzetting Europese richtlijnen voor 

energiegemeenschappen, energiedelen en flexdiensten
Op 9 juli keurde het Vlaams parlement de omzetting van Europese Richtlijnen goed om zo 

energiegemeenschappen, energiedelen en flexibiliteitsdiensten in de toekomst mogelijk te maken. 

In deze nieuwsflits zetten we enkele concepten op een rij en geven we mee hoe deze in de 

volgende jaren zullen worden uitgerold.  

Een energiegemeenschap is een rechtspersoon die gebaseerd is op de open en vrijwillige deelname 

van zijn vennoten of leden, en die als hoofddoel heeft voordelen op ecologisch, economisch of 

sociaal gebied te verschaffen voor zijn vennoten, leden of de omgeving waar hij actief is, die geen 

winstoogmerk heeft of een winstoogmerk dat ondergeschikt is aan het hoofddoel en die verder 

gedefinieerde activiteiten kan ontplooien. 

Een energiegemeenschap van burgers kan volgende activiteiten ondernemen: 

- energie produceren uit een installatie, rechtstreeks aangesloten of onrechtstreeks aangesloten via

de aansluiting van vennoten of leden van de energiegemeenschap van burgers op een

elektriciteitsdistributienet, het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, een gesloten distributienet van

elektriciteit of een warmte- of koudenet, waarbij de energiegemeenschap van burgers de eigenaar is

of de gebruiksrechten heeft van de productie-installatie;

- het zelfverbruik van de eigen geproduceerde energie

- energie opslaan;

- energiediensten aanbieden of eraan deelnemen;

- optreden als dienstverlener van flexibiliteit of deelnemer aan flexibiliteit of aggregatie;

- de geproduceerde energie (zie punt 1) verkopen, ook met een stroomafnameovereenkomst;

- oplaaddiensten voor elektrische voertuigen aanbieden;

- energiedelen, tussen de vennoten of leden, van de eigen geproduceerde energie.

Een hernieuwbare-energiegemeenschap is een energiegemeenschap waarbij de activiteiten (zoals 

productie van energie, zelfverbruik, de verkoop van energie en energiedelen) enkel betrekking 

hebben op energie uit hernieuwbare energiebronnen. 

De leden van de hernieuwbare-energiegemeenschap zijn natuurlijke personen, lokale overheden of 

kleine en middelgrote ondernemingen waarvan de deelname aan de energiegemeenschap niet de 

belangrijkste commerciële of professionele activiteit vormt en die zich bevinden in nabijheid van de 

hernieuwbare-energieprojecten van de hernieuwbare-energiegemeenschap. 

Elke energiegemeenschap van burgers en elke hernieuwbare-energiegemeenschap zijn financieel 

verantwoordelijk voor de onbalansen die ze in het elektriciteitsnet veroorzaken voor zover zij als 

toegangshouder werden aangeduid op de toegangspunten van hun vennoten of leden. Ze dragen de 

evenwichtsverantwoordelijkheid van hun activiteiten of belasten een evenwichtsverantwoordelijke 

met die verantwoordelijkheid. 

https://maakjemeterslim.be/
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60E80346364ED90008000A16
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60E80356364ED90008000A18
https://www.energiesparen.be/nieuws/energiedelen-vanaf-2022
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Gefaseerde uitrol van energiedelen 

Het kabinet en de Vlaamse Overheid kiezen voor een gefaseerde uitrol van de concepten 

energiegemeenschap en peer-to-peer handel om deze beheersbaar en haalbaar te houden. In de 

beginfase zullen er dus een aantal voorwaarden en beperkingen gelden, maar vanaf 2024 zullen deze 

activiteiten haast ongelimiteerd kunnen. VEKA, VREG en Fluvius bereiden het Technisch Reglement 

en de praktische omzetting van het besluit voor. Doel is dat onderlinge energie-uitwisselingen 

correct en automatisch zullen kunnen verlopen.  

Van 1 januari 2022 is energiedelen mogelijk voor bewoners van appartementsgebouwen. Het gaat 

hierbij om een gebouw met minstens twee wooneenheden of andere eenheden met een of 

meerdere gemeenschappelijke aansluitingspunten op hetzelfde adres. Zij kunnen de opgewekte 

zonne-energie op het gebouw verdelen onder de verschillende bewoners van het 

appartementsgebouw. De gedeelde elektriciteit is geproduceerd door een decentrale 

productieinstallatie op basis van zonne-energie (maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) van 40 

kW en gekeurd vanaf 1 januari 2021). 

Vanaf 1 juli 2022 zullen PV-eigenaars hun stroom kunnen ‘verkopen’ aan derden (buren, vrienden of 

familie).  Men kan peer-to-peer (persoon-aan-persoon) stroom die men zelf niet verbruikt verkopen 

aan iemand anders. Fluvius zal de praktische regeling voor deze peer-to-peer verkoop op zich nemen 

en informeert de leverancier zodat de elektrische stoomfactuur automatisch wordt aangepast. De 

afnemer van de verkoop hoeft alleen de peer-to-peer verkoop te melden aan Fluvius. Zo kan vanaf 

juli 2022 iedereen (burgers, lokale besturen en ondernemingen) groenestroomleverancier worden. 

Peer-to-peer verkoop blijft echter een 1-op-1 relatie.  

Vanaf 1 januari 2023 zal energiedelen verder uitgebreid worden naar échte 

energiegemeenschappen. Zowel een energiegemeenschap van burgers als een hernieuwbare-

energiegemeenschap is dan mogelijk. Wie zich verenigt in een energiegemeenschap, zal als groep 

kunnen investeren in een installatie voor groene energie, isolatie, een grote wijkbatterij, 

gemeenschappelijke laadpalen, etc. Kosten en voordelen die uit deze investeringen voortvloeien 

worden verdeeld onder de leden of besteed aan andere ecologische projecten.  

Daarna worden zowel de energiegemeenschappen als de peer-to-peer handel verder uitgebreid. 

Vanaf 1 januari 2024 mogen op elk afnamepunt en elk injectiepunt meerdere toepassingen van 

energiedelen mogelijk zijn door één actieve afnemer aan één actieve afnemer. Vanaf 1 januari 2026 

is peer-to-peerhandel van groene stroom niet enkel mogelijk op het distributienet maar ook op 

plaatselijk vervoersnet van elektriciteit of een gesloten distributienet van elektriciteit.  

Nog even ter verduidelijking: in tegenstelling tot “peer-to-peer”- verkopen, waarbij rechtstreeks 

tussen 2 partijen energie wordt verkocht, gaat het bij “energiedelen” over een transactie tussen 2 

partijen waarbij de hernieuwbare energie kosteloos gedeeld wordt. 

Effect op de energiefactuur 

Zowel energiedelen als peer-to-peer verkoop worden mogelijk voor wie beschikt over een digitale 

meter. Dit zal een effect hebben op de energiecomponent (de geleverde elektriciteit) van de 

energiefactuur. Andere onderdelen van de energiefactuur zoals belastingen, heffingen en 

nettarieven blijven echter onveranderd.  
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