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Protocol VEA-Fluvius

ADDENDUM 

 

Tussen: 

Het Vlaams  Gewest  (Vlaams  Energieagentschap), te Koning  Albert  II  laan  20, 1000  Brussel, met  
als  ondernemingsnummer 0316.380.841, hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Luc Peeters, 
administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap, hierna VEA of Verstrekkende partij; 

En: 

Fluvius System operator CVBA, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, 
met als ondernemingsnummer  0477.445.084,  hierbij  vertegenwoordigd  door Dhr.  Tom Ceuppens,  
hierna  Fluvius  of  Ontvangende partij; 

 

Wordt uiteengezet: 

Fluvius heeft sinds april 2017 krachtens artikel 5.1.1 Energiedecreet van 8 mei 2009 de taak om 
energiefraude te voorkomen,  detecteren  en  vaststellen. Onder  de  definitie  van  energiefraude  
vallen bijvoorbeeld  fraude door niet-aanmelding van lokale productie en fraude met 
groenestroomcertificaten of energiepremies. Artikel 5.1.4 van datzelfde decreet bepaalt bovendien 
dat de netbeheerder hiervoor data-analysetechnieken mag gebruiken en dit zowel op basis van de 
gegevens in eigen beheer als degene die ter beschikking gesteld worden door o.a. het Vlaams 
Energieagentschap. Fluvius en VEA wensen in dit protocol de modaliteiten vast te leggen voor het 
delen van data om de detectie, vaststelling en regularisatie van energiefraude te faciliteren.  

Gegevensuitwisseling 

Fluvius  beschikt  in  het  kader van  haar  dagelijkse  activiteiten  over  gegevens  van  netgebruikers  
en  de subsidies (groenestroomcertificaten en/of energiepremies) die zij aanvragen of aangevraagd 
hebben. VEA beschikt op haar beurt over meer gedetailleerde gegevens van de woning waarvoor 
deze subsidies werden aangevraagd. Het samenvoegen van deze gegevens kan het actief opsporen 
van energiefraude mogelijk maken waardoor de distributienetbeheerder kan vermijden dat subsidies 
onterecht worden uitbetaald en onterecht uitbetaalde subsidies kan terugvorderen. 

En wordt het volgende overeengekomen: 

Artikel 1  Wijzigingen aan het protocol dd. 5 mei 2020 (hierna Protocol) 

In het Protocol, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

Artikel 6 - Beveiligingsmaatregelen van de mededeling  

Alinea 4:  "Voor de mededeling van de gegevens...  ", wordt vervangen door wat volgt : 

Voor de uitwisseling van de databestanden zal gebruik gemaakt worden van de VEA Data 
Portal. De VEA Data Portal is bereikbaar via de URL: https://energie.vlaanderen.be 

Een verantwoordelijke medewerker van het VEA zal de databestanden voor aflading ter 
beschikking stellen op de VEA Data Portal. De verantwoordelijke Fluvius-medewerker die 
toegang tot de VEA Data Portal heeft   verkregen (hetzij tijdelijk, hetzij permanent) zal een 
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emailnotificatie ontvangen met de melding dat de betreffende bestanden via de VEA Data 
Portal kunnen afgeladen worden naar de Fluvius Sharepoint-omgeving. 

 

Artikel 14 - Specifieke maatregelen die de gegevensmededeling omkaderen zoals de keuze van het 
formaat van de mededeling, de logging van de toegangen zodat men kan controleren wie wanneer 
toegang had tot welke gegevens en waarom en de invoering van een verwijzingsrepertorium in het 
geval van een automatische mededeling van de wijzigingen aan de gegevens.  

Artikel 14 wordt vervangen door wat volgt : 

 

Artikel 2  Inwerkingtreding 

Dit addendum treedt in werking op 26 oktober 2020.  

 

Opgesteld te Brussel op 22/10/2020 in twee originelen waarvan beide partijen erkennen een 
exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor VEA     Voor Fluvius 

 

 

 

 Luc Peeters     Tom Ceuppens 

 Administrateur-generaal   Directeur Klantendienst en Aankoop 

 


