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1 Context 

Sinds 7 juni 2021 voorziet het Energiedecreet (art. 4.4.2, 4.8.2 en 4.8.4) de mogelijkheid om aan 

energiedelen en peer-to-peer handel van hernieuwbare energie te doen. In dit verband werden de 

decretale taken van de netbeheerder inzake databeheer (art. 4.1.8/2) uitgebreid met het uitvoeren van de 

verrekeningen die gepaard gaan met energiedelen en peer-to-peerhandel. 

Het Energiebesluit legt de fasering en timing voor het operationaliseren van energiedelen en peer-to-

peerhandel vast. Hierbij is de eerste fase voorzien vanaf 1 januari 2022, wanneer het energiedelen in één 

gebouw mogelijk wordt, voor PV installaties kleiner dan 40 kVA met keuringsdatum vanaf 2021 en 

deelnemers op het distributienet die aangesloten zijn bij dezelfde leverancier.  

Conform art 4.2.1 van het Energiedecreet worden de regels voor energiedelen en peer-to-peerhandel 

verder bepaald in het Technisch Reglement. Het Technisch Reglement van 25 juni 2021 verplicht naar 

aanleiding daarvan de distributienetbeheerder om een protocol uit te werken voor energiedelen en peer-

to-peerhandel (art. 4.3.64 §3). Het protocol moet de scope beschreven in art. 4.3.64 §2 afdekken en 

voldoen aan de randvoorwaarden van art. 4.3.65. 

Het protocol moet tot stand komen na voorafgaand stakeholderoverleg, met ten minste de beheerder van 

het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, de transmissienetbeheerder en de andere betrokken partijen, in 

het bijzonder de toegangshouders en de partijen die het voornemen hebben om aan energiedelen of peer-

to-peerhandel van groene stroom te doen. Via het overleg moeten deze partijen op de meest efficiënte 

manier geïnformeerd worden over het voorstel, moeten zij opmerkingen kunnen formuleren alsook 

geïnformeerd worden over de wijze waarop met deze opmerkingen wordt omgegaan door de 

elektriciteitsdistributienetbeheerder, inclusief de omstandige motivering daarvan. 

Dit document beschrijft de consultatieprocedure die zal gebruikt worden voor het stakeholderoverleg over 

het protocol voor energiedelen en peer-to-peerhandel. De procedure is zodanig opgesteld dat zij generiek 

kan toegepast worden voor alle versies van het protocol die zullen ontwikkeld worden voor de 

verschillende fasen beschreven in het Energiebesluit. 
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2 Consultatieprocedure 

De consultatieprocedure is weergegeven op onderstaande figuur. 

 

De timing wordt bepaald door de voorziene releasedatum voor het protocol (T0). Die hangt af van de 

fasering en timing bepaald in het Energiebesluit. Eventuele bijkomende protocol releases op initiatief van 

Fluvius worden minstens 1 jaar vooraf aangekondigd. 

Conform art. 4.3.64 §4 van het TRDE wordt ten laatste 3 maanden voor de vroegste datum voorzien in het 

Energiebesluit een eerste versie van het protocol ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG. We streven 

ernaar om ook voor de latere releases deze termijn van minstens 3 maanden aan te houden, met een 

minimum van de in art. 1.2.4 van het TRDE vermelde termijn van 2 maanden. 

De versie die ter goedkeuring wordt voorgelegd komt tot stand na een formele marktconsultatie en 

voorafgaand stakeholderoverleg waarvoor telkens een periode van 3 maanden voorzien wordt.  

We geven hieronder toelichting bij de verschillende fasen. 

2.1 Stakeholderoverleg 

Input: Fluvius werkt voorstellen uit voor alle functionaliteiten die voor de voorziene release van het 

protocol noodzakelijk zijn. 

Verloop: Het stakeholderoverleg wordt georganiseerd via (fysieke of online) overlegmomenten. De 

uitnodigingen gebeuren op basis van een contactlijst van stakeholders die wordt beheerd door Fluvius. De 

lijst wordt ter informatie bezorgd aan de VREG. Stakeholders die dit wensen kunnen zich laten opnemen op 

of schrappen van de lijst door een mail te sturen naar marktwerking@fluvius.be. Ook de VREG kan 

contacten toevoegen aan de lijst. Stakeholders die wensen deel te nemen worden gevraagd hun deelname 

vooraf te registreren. 

Er worden minimaal 2 overlegmomenten voorzien waarop Fluvius voor elk scope item één of meer 

voorstellen toelicht. Het materiaal van de toelichting wordt één week vooraf verspreid onder de 

geregistreerde deelnemers. Tijdens het overleg wordt er ruimte voor vragen en discussie voorzien. Na elk 

overlegmoment wordt er door Fluvius een verslag verspreid en is er een periode om schriftelijk te reageren 

op de voorstellen geformuleerd tijdens het overlegmoment. 

De overlegmomenten worden georganiseerd vanuit Fluvius of Synergrid. Een eventuele organisatie door 

Synergrid gebeurt via de Product Design Groups1. 

 

1 Zie Market consultation NL (synergrid.be) 
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Output: Materiaal toelichting, schriftelijke reacties en verslagen van de overlegmomenten. 

2.2 Formele marktconsultatie 

Input: Consultatieversie van het protocol, opgemaakt door Fluvius, rekening houdend met de reacties 

tijdens het stakeholderoverleg. 

Verloop: De consultatieversie van het protocol wordt formeel geconsulteerd in de markt. Hiertoe wordt 

gebruik gemaakt van een publieke website, beheerd door Fluvius, waarop de consultatieversie en alle 

output van het voorafgaand stakeholderoverleg beschikbaar worden gesteld. De partijen opgenomen op de 

contactlijst van stakeholders worden vooraf verwittigd van de exacte startdatum en praktische 

modaliteiten van de consultatie. 

De consultatieperiode is minstens 6 weken. Fluvius verwerkt na afloop de reacties op de consultatie in een 

update van het protocol (validatieversie). Daarnaast wordt een consultatieverslag opgemaakt waarin de 

ontvangen opmerkingen en de eventuele updates die werden aangebracht aan het protocol beschreven en 

gemotiveerd worden. Het consultatieverslag wordt gepubliceerd op de consultatiewebsite. 

Output: Consultatieverslag en validatieversie protocol. 

2.3 Goedkeuringstraject VREG 

Input: Consultatieverslag en validatieversie protocol. 

Verloop: De validatieversie van het protocol wordt ter goedkeuring aan de VREG voorgelegd, samen met 

het consultatieverslag. 

Output: Beslissing van de VREG. 


