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Toelichting over de exploitatie van PV installaties 
Tot en met 9 april 2018 organiseerde Fluvius een consultatie over de exploitatie van PV-
installaties in het kader van C10/11. Met PV-Vlaanderen hebben we hierop gereageerd.  Fluvius 
publiceerde recent een toelichting over de exploitatie van PV installaties op basis van deze 
consultatie. 
 

Datum van indienstneming en startdatum 
De definitie van startdatum wordt verduidelijkt. Deze datum is belangrijk omdat deze gebruikt wordt om de 
bandingfactor te bepalen en om te bepalen of een installatie groter dan 750 kVA mag opgesplitst worden in 
meerdere installaties van 750 kVA (startdatum ten laatste 31/8): 

• De datum van indienstneming is ten vroegste de datum van de AREI-keuring, tenzij in de aanmelding 

een andere datum gekozen wordt, of indien de DNB dit anders kan vaststellen. Bij installaties groter 

dan 10 kVA moet het injectie-toegangspunt aangevraagd zijn bij de netbeheerder.  Als de datum van 

het plaatsbezoek niet vermeld staat op de AREI-keuring, geldt de datum van het opstellen van het 

verslag. Procedures voor fraude met AREI-keuring werden opgesteld en worden beschreven.  

• De startdatum is gelijk aan de datum van indienstname, tenzij een omgevingsvergunning nodig is 

voor het PV-project.  

• Bij omgevingsvergunningen is de startdatum ten vroegste gelijk aan de datum waarop de vergunning 

verkregen werd. Het is mogelijk om een onvolledige aanvraag in te dienen en zo een startdatum te 

bekomen voor de bouw van het project gestart is.  

Overige onderwerpen 
• Uitbreiden van een installatie (inc. het verkrijgen van steun voor uitbreidingen of gefaseerde 

oplevering die plaatsvonden tussen 1/7/2011 en 1/7/2017 en geen steun krijgen) 

• Verhuizen van een PV-installatie 

• Vervanging van panelen, omvormers of productiemeters 

• Tijdelijke en definitieve buitendienststelling van een PV-installatie 

• Verkoop van een onroerend goed met PV 

• Minimumaandeel hernieuwbare energie voor EPB 

• Echtscheiding 

• Faillissement 

• Weigering van toegang tot de PV-installatie 

• Controles en fraude 
 

Volgende stappen 
We nodigen u uit de toelichting te lezen. Deze toelichting is geen finaal document maar een levend 
document, en zal dus verder aangevuld worden na feedback van stakeholders. Als u aan een ander 
scenario denkt of een scenario niet volledig duidelijk is, laat ons dit dan weten zodat wij contact 
kunnen opnemen met Fluvius.  
 

Meer informatie en bronnen:  

• Fluvius – Toelichting over de exploitatie van PV installaties 

• Fluvius – Doorgeven van wijzigingen aan een PV installatie 
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