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START
Kan er PV voorzien
worden op of nabij het
gebouw?

Is er één of meer van de
deelnemende EAN-codes die een
prepaid (budget) meter heeft?

Kan je minstens 1 kW PV
leggen per deelnemende
EAN-code met een
commerciële leverancier?

Hebben alle deelnemende EAN-
codes dezelfde titularis?

Zijn er exact twee
deelnemende EAN-codes?

Zitten alle deelnemende
EAN-codes op hetzelfde
huisnummer?

Energiedelen binnen één
gebouw is mogelijk.

Kan die deelnemende EAN-
code uit het project? Zelfconsumptie

+ herverdelen
injectieopbrengsten is
mogelijk.

Energiedelen tussen
aansluitpunten van

dezelfde titularis is
mogelijk.

Energiegemeenschap is
mogelijk.

Persoon-aan-
persoonverkoop is
mogelijk.

Energiedelen is nietmogelijk.

Heeft een of meer van de
deelnemende EAN-codes het
energiedelen als hoofddoel van
zijn commerciële of professionele
activiteit?
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Stappenplan 2:

zelfconsumptie +
herverdelen van
injectieopbrengsten
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Stappenplan 5:
Energiedelen tussen

aansluitpunten van één
titularis.

5
Stappenplan 1:
Energiedelen binnen
één gebouw
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Stappenplan 3:
Energiedelen in een
energiegemeenschap
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Stappenplan 4:
Persoon-aan-
persoonverkoop
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7

De deelnemers
verzoeken aan de
VME om onderzoek
te mogen doen naar
de mogelijkheden
voor energiedelen in
hun gebouw.

De deelnemers doen
onderzoek naar de
mogelijkheden en
bepalen de moge-
lijke scenario’s voor
energiedelen in hun
gebouw.

De deelnemers
vragen offertes aan
die nodig zijn voor
het realiseren van
energiedelen in hun
gebouw.

De deelnemers vul-
len de scenario’s in
en maken een keuze
van maximaal 3
optimale scenario’s
om voor te leggen
aan de VME.

De deelnemers
bepalen hoe het
energiedelen in het
gebouw gefinancierd
moet worden.

De deelnemers
maken een defi-
nitief voorstel en
presenteren dit ter
goedkeuring aan de
VME.

De deelnemers
volgen de procedure
bij Fluvius.

Het energiedelen
mag beginnen.

https://partner.fluvius.be/sites/fluvius/files/2022-07/protocol-energiedelen-en-p2p-v3-consultatieversie.pdf


Het stappenplan
is ontoereikend?



Energiedelen binnen één gebouw

→ VME doet mee

→ VME doet niet mee

Herverdelen injectieopbrengsten

Individuele installaties

Eén van de eerste stappen is steeds: 

ONDERZOEK



Case 1:  Wat is het 
beste scenario?





Case 2:  Wat is het 
beste scenario?



Case 3:  Wat is het 
beste scenario?



20%

Meer weten? 
→ Simulatieverslag

Conclusies

80%

Meer weten? 
→ Simulatieverslag

Uitbreiden

Meer weten? 
→ Simulatieverslag



KEEP IT SIMPLE
Possible is everything


