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Adviesvraag: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 
2010, wat betreft energiegemeenschappen, fasering en timing van energiedelen en peer-to-peerhandel van groene 
stroom door één actieve afnemer aan één andere actieve afnemer en informatieverstrekking door de leverancier aan 
de netgebruiker 

Adviesvrager: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 

Ontvangst adviesvraag: 9 juli 2021 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Onder voorbehoud van bekrachtiging raad: 30 augustus 2021 

Contactpersoon:  Julien Matheys - jmatheys@serv.be 
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Mevrouw Zuhal Demir 

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 

Koning Albert II-laan 7, 6de verdieping 

B-1210 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Julien Matheys SERV_Raad_20210830_EMD_ADV 30 augustus 2021 

jmatheys@serv.be   

Adviesvraag EMD-decreet 

Mevrouw de minister 

 

Op 9 juli vroeg u de SERV om advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot 

wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft energiegemeenschappen, 

fasering en timing van energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom door één actieve 

afnemer aan één andere actieve afnemer en informatieverstrekking door de leverancier aan de 

netgebruiker”.  

De SERV kijkt uit naar een situatie waarin energiedelen en peer-to-peerhandel van zelf 

opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk zijn. Deze activiteiten zouden 

namelijk ondere andere een toenemende bijdrage moeten leveren aan een meer 

(kosten)optimaal gebruik van de elektriciteitsnetten. In afwachting daarvan verwelkomt de SERV 

alvast dat dit ontwerp van besluit hiervoor een Vlaams stappenplan met een gefaseerde invoering 

uitstippelt.  

De SERV stelt echter vast dat de deadlines voor de omzetting van de relevante bepalingen in de 

EU-richtlijnen (Vierde Elektriciteitsrichtlijn en Richtlijn Hernieuwbare Energie) niet gehaald 

worden:  

 De mogelijkheid om aan energiedelen te doen binnen een energiegemeenschap is 

vermeld in de vierde Elektriciteitsrichtlijn. Deze richtlijn moest op 31 december 2020 

omgezet zijn in eigen regelgeving. Volgens het Vlaams stappenplan zal energiedelen 

tussen vennoten of leden van een energiegemeenschap pas mogelijk zijn vanaf 1 januari 

2023.  

 Artikel 21 van de Richtlijn Hernieuwbare energiebronnen stelt dat consumenten het recht 

hebben op de peer-to-peerverkoop van eigen opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen. Deze richtlijn moest omgezet zijn tegen 30 juni 2021. Volgens de 

fasering in het Vlaams stappenplan zal dit maar kunnen vanaf 1 juli 2022, en enkel indien 

het gaat om peer-to-peerhandel van groene stroom tussen twee actieve afnemers die 

dezelfde restleverancier hebben. Peer-to-peerhandel van groene stroom tussen twee 

actieve afnemers met elk een andere restleverancier zal pas kunnen vanaf 1 januari 2023. 

De SERV begrijpt enerzijds dat de implementatie gefaseerd gebeurt omdat het van belang is om 

zich er in de eerste plaats van te vergewissen dat het data uitwisselingsplatform goed 
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functioneert, maar hoopt anderzijds dat de laattijdige invoering de verschillende projecten die in 

Vlaanderen op stapel staan niet onnodig in de problemen brengt. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


