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1 INLEIDING DOOR EVERT ERIKSSON (VEKA) 

 Het Flexibiliteitsplan 2025 werd op 28 oktober 2022 goedgekeurd door de Vlaamse Regering 

• Schriftelijk feedback en feedback van workshop Stroomgroep Flexibiliteit op 22/06/2022 werd verwerkt 
t.o.v. versie van het Flexibiliteitsplan 2025 dat in juni 2022 werd met de Stroomgroep werd gedeeld 

• Het plan is terug te vinden via  https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-
view/635A45301EA6B745D23CC9F2  

 Het plan bevat 20 nieuwe acties 

• 10 acties waarbij VEKA (mede)trekker is 

• 10 acties waarbij externe partijen (buiten VEKA) trekker zijn 
 De inhoudelijke opvolging van de acties gebeurt via werkgroepen 

• Trekker neemt het initiatief voor opvolging actie  

− VEKA is bij elke actie betrokken 

− Tussentijdse rapportering aan VEKA (één a twee keer per jaar) 

• Zwaartepunt van acties ligt in 2023 en begin 2024 

− Acties moeten dan minstens opgestart zijn of reeds lopende zijn 

• Naast formele trekkers en betrokkenen, kunnen ook andere stakeholders uit Stroomgroep betrokken 
worden 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/635A45301EA6B745D23CC9F2
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/635A45301EA6B745D23CC9F2
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− Voorwaarde is wel een actieve deelname of inhoudelijke invulling binnen de actie 

• Stroomgroep kan een rol spelen binnen de acties bv. als klankbord of het geven van input  
 Terugkoppeling en input via de Stroomgroep 

• 2 à 3 keer jaar 

− Terugkoppeling over verloop acties Flexibiliteitsplan 2025 

− Actieve invulling of bevraging voor acties via workshop, schriftelijke input … 
 

2 BESPREKING ACTIES 

 
De acties worden toegelicht door de trekker(s) van de acties. Zie presentatie in bijlage. In afwezigheid van de 
trekker(s) werd dit toegelicht door VEKA. 

2.1 Actie 1 
 Toelichting door VEKA 
 Fluvius: Zal er rekening gehouden worden met de Europese regelgeving? 

• VEKA: Ja, er rekening houden met de Europese acties rondom 'digitalisering energiesysteem' 
 ODE: consultatie met de stroomgroep tijdens onderzoek?  

• VEKA: Halverwege de studie zullen we deze al eens rondsturen in de Stroomgroep 
  

2.2 Actie 2 
 Toelichting door VEKA 
 COGEN: flexibiliteit in beide richtingen bekijken: productie en vraag?  

• VEKA:Ja, zowel productie, opslag als vraag zitten in de scope met focus op het elektriciteitssysteem 
 EnergyVille: Hoe ver wil je gaan in de industrie?  

• VEKA: beginnen met kijken hoe ver in detail moeten we gaan, Vlaanderen is vooral KMO-regio.  

• Fluvius: Elia heeft ook als deel van de adequacy studie ook gekeken aan naar potentieel flex. --> Kijken 
naar de studies die al gebeurd zijn en kijken waar we kunnen uitbreiden. 

 Zal de studie ook kijken naar balanceringsdiensten?  

• VEKA: We moeten de scope van de studie nog afbakenen.  We kijken naar 'het maximaal ontsluiten van 
de flex' --> De scope zal afhangen van  het beschikbare budget en deze zal afgebakend worden in het 
bestek 

 COGEN: Elia studie heeft een focus op frequentie.  

• VEKA: wij gaan breder kijken dan Elia, ook achter de meter optimalisaties. Wij zien het breder dan enkel 
'balancering'. Onderscheid maken van wat het potentieel is en wat we hier allemaal mee kunnen doen. 

• COGEN: is het reactief vermogen ook relevant? 
 EnergyVille: Wat is de rol van de stroomgroep? 

• VEKA: In het kader van het bestek ook al eens een rondvraag/consultatie doen in de Stroomgroep om 
duidelijke vraagstelling te formuleren.  

• EnergyVille is bezig met zo'n studies op Europees niveau dat het potentieel en de synergiën in kaart 
brengt.  

• Fluvius: akkoord met rondsturen, best al het potentieel van flexibiliteit in kaart brengen. 
  

2.3 Actie 3 
 Toelichting door VEKA 
 ODE: de Synergrid discussie van de in het kader van PDG regelbare toepassingen 

(https://www.synergrid.be/nl/marktoverleg/pdg-regelbare-toepassingen) . Ook kijken naar resultaten op 
Europees niveau.  

 Fluvius: niet enkel kijken naar de markt, maar ook de DNB moet iets dergelijks kunnen doen. Fluvius is ook 
graag betrokken bij de studie. VREG dan ook graag betrokken indien de scope wordt uitgebreid.  

https://www.synergrid.be/nl/marktoverleg/pdg-regelbare-toepassingen
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 Vraag EnergyVille: Is dit en vervolgstudie op de studie over de dynamische prijscontracten? 

• VEKA: vervolg op deze studie zou eerder iets praktisch zijn, kijken welke doelgroepen er baat bij kunnen 
hebben.  

  

2.4 Actie 4 
 Toelichting door VEKA 
 Agoria: In kader van deze actie is het misschien nuttig om een EDU-box te laten ontwikkelen, iets wat op 

school kan gebruikt worden. Ze hebben dit ook gedaan bij bv. cyber security.  
 ODE zou hier graag bij betrokken worden. 

  

2.5 Actie 5 
 Toelichting door VEKA 
 ODE heeft hierover reeds ook een werkgroep. Sommige van hun leden zetten al in op value stacking.  
 VEKA: Bij actie 5 nadruk op communicatie op de leveranciers, installateurs. Actie 4 gaat eerder over het 

informeren van de eindklant.  
 EnergyVille: de eindklant ontzorgen aan de laagste kost. Is de uitbreiding van een soort van V-test  een optie? 

Je hebt de flexicap simulator (https://flexicap.be/).  

• Flexicap simulator: eerder een uitsplitsing maken: wat levert de combo van de twee op? Wat brengt het 
meeste op? Flexicap beter geschikt maken voor de installateur, niet zo transparant voor de eindklant. 

• VEKA: Maak je dan de tool voor de eindgebruiker of voor de eindklant?  

• Idee = een simulator waardoor de installateur eenvoudiger kan kiezen welke assets interessant zijn voor 
de eindklant, simulatie per klant? 

 EnergyVille: zorgen dat er een goede link is tussen Actie 4, 5 &6 
  

2.6 Actie 6 
 Toelichting door EV Belgium: 

• Kanttekening bij captar: mensen aanmoedigen om steeds op 3 kW te laten --> dit leidt tot zeer grote 
energieverliezen en dit kost veel 

• Infrastructuur is nodig zodat mensen 's avonds aan hoog vermogen kunnen laden. Slim laden = sturen 
van de belasting. V2G kan zeker een oplossing zijn voor de netbeheerders. EV Belgium denkt dat 
bidirectioneel laden tegen 2025 de mainstream zal zijn. Nog een apart mechanisme nodig voor 
injecteren op het net. Eerst focus op het slim laden tijdens de daluren, later op bidirectioneel laden.  

• Er bestaat een ISO-norm, de standaard is de communicatie tussen de wagen en de paal. De 
standaardisatie is niet voor de communicatie tussen de paal en de aanbieder van flexibiliteit.  

 ODE: volledig standariseren is niet evident, zeker niet op Vlaams niveau, dat moet op Europees niveau. Al 
denken aan de zelfde velden gebruiken.  

 VEKA 

• ook goed nadenken over wat we communiceren: snel laden aan hoge pieken en meer verliezen?  

• Boven de 40% state of charge vallen deze verliezen wel mee, maar de burger moet dit wel weten.  
 EnergyVille: vanuit Synergrid is er ook een interessante studie bezig: over impact van e-mobility. 
 Volta: vanuit Europa moeten ze ook eens nadenken over een gestandaardiseerde manier van weergeven 

van het rendement van het laden. 
  

2.7 Actie 7  
 Toelichting door VEKA 
 ODE wil betrokken zijn. Actie gericht naar iedereen die met deze problematiek te maken krijgt.  
 MOW: Wettelijk een aantal initiatieven nemen op federaal niveau: bv. de meldingsplicht aan de syndicus 

indien je een laadpaal wilt plaatsen.  

https://flexicap.be/
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 ODE: WME wil alles weten waar hij vragen over zal krijgen: laadpalen, energiedelen, gemeenschappelijke 
PV. Toch zeker de link leggen tussen deze drie aspecten bij de communicatie.  

• VEKA: moeten we hier niets mee doen? Een brochure of dergelijke uitwerken? 
  

2.8 Actie 8  
 Toelichting door VREG 

• Stakeholders zullen ook sowieso betrokken worden bij de consultaties van de VREG (o.a. technisch 
regelement en andere consultaties, …) 

  

2.9 Actie 9 
 Toelichting door VEKA 

• Indien we regelgevend nog iets willen wijzigen, zullen wij hier snel mee aan de slag mee moeten gaan 
(1ste kwartaal - halfjaar 2023) omwille van de verkiezingen in mei 2024.  

• Warme oproep: wil je nog iets geregeld krijgen: de komende weken melden 
 ODE: Ook Synergrid betrekken. In Duitsland hebben ze d.m.v. submetering ook al een aantal barrières weg 

te werken.  
 Warme oproep: wil je nog iets geregeld krijgen → de komende weken melden 

  

2.10 Actie 10 
 Toelichting door VEKA 

  

2.11 Actie 11 
 Toelichting door VEKA 

• Studie in 2023 en dan deze actie in 2024.   
 VREG is al een aantal indicatoren in overleg met Fluvius aan het opstellen.  

  

2.12 Actie 12 
 Toelichting door Fluvius 

• Fluvius is in overleg met Elia, ze gaan ook in overleg gaan met de stakeholders om realistische doelen, 
het traject afbakenen en dan de roadmap maken.  

 Elia: er is al heel wat info openbaar op hun website, zo'n digital twin maken voor het distributienet is veel 
complexer.  

 ODE: wordt het puur beperkt tot flexibiliteitsgegevens? Of ook verder gaan? 

• Elia: er is al info beschikbaar over de belasting van het net. Het is uiteindelijk wel de netstudie die gaat 
bepalen of een aansluiting nog mogelijk is. In overleg gaan en dan kijken wat nuttig is om publiek 
beschikbaar te maken en op welke vorm dan.  

 Agoria: commerciële bedrijven die kunnen inspelen op de stand van zaken van het distributienet, die 
simulaties kunnen doen.  

 EnergyVille: Europees initiatief om ‘digital twin’1 te maken van het Europese elektriciteitsnet, een project 
getrokken door de ENTSO-E en  EDSO. Daarnaast is er nog een nog een research initiatief voor het najaar. 
Opportuniteiten van bv. vervanging van het aardgasnetwerk dan kijken of dit moment niet aangegrepen kan 
worden om de transitie te maken naar elektrificatie.  

  

 
1 Zie ook pagina 7 in het actieplan van de EU commissie om de energiesector te digitaliseren (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0552&from=EN)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0552&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0552&from=EN
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2.13 Actie 13 
 Toelichting door Fluvius 

• Vragen rond: welke informatie via welke kanalen en met welke prioriteit?  

• Samen in overleg gaan voor de roadmap en dan rekening houden met welke prioriteit moeten we welke 
zaken doen?  

• Fluvius gaat hierover een workshop organiseren om de input te verzamelen.  
 VVSG: AMR-meters nog niet standaard P1 poort 

• Fluvius: maar de volgende generatie AMR-meters zou deze wel hebben.  
  

2.14 Actie 14 
 Toelichting door Fluvius 

• Fluvius legt de nadruk op het verschil tussen informatieve kwartierwaarden en het gebruiken van deze 
kwartierwaarden in de allocatie.  

• 1 januari 2025 is niet realistisch om dit onmiddellijk voor iedereen te gebruiken in de allocatie (SMR3). 
Wel al OK om de informatie ter beschikking te stellen.  

 EnergyVille: Actie 12,13,14: rode draad=niet dom al de data publiek ter beschikking stellen, maar goed 
nadenken wat tegen wanneer hoe beschikbaar maken 

  

2.15 Actie 15 
 Toelichting door VEKA 
 Agoria: bedenking we weten nog niet welke scholen PV hebben, welke isolatiegraad ze hebben etc. Deze 

data ontbreekt nog. Is de eerste stap niet: in kaart brengen van wat er al is? Dan pas het 
flexibiliteitspotentieel in kaart brengen.  

 VEB: we zijn bezig om onze databank steeds verder uit te breiden, we gaan inderdaad ook eerst moeten 
kijken naar efficiëntieverbeteringen. Ook al sprake van een pilot case. 

  

2.16 Actie 16 
 Toelichting door VEKA en Aquafin 

• Aquafin: Ze hebben de eerste pilot case, ze hebben dus al een concrete invulling gegeven aan deze actie. 
  

2.17 Actie 17  
 Toelichting door VEKA 

  

2.18 Actie 18:  
 Toelichting door Volta 

• Volta is reeds gestart met het beroepskwalificatiedossier: nieuwe opleiding Installateur 
energiemanagementsystemen. Hier zit bv. ook de sturing van de warmtepomp in, maar die gaat de 
warmtepomp niet zelf installeren.  

  

2.19 Actie 19 
 Toelichting door Agoria 

• Er zijn lopen al heel veel initiatieven, bv. rondom laadpalen. Agoria hun rol is voornamelijk dit opvolgen 
en communiceren.  
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• Code of Conduct2 zoveel mogelijk opvolgen en bekend maken in de markt. Ook in de UK lopen er al 
allerlei initiatieven.  

• Elia gaat een nieuwe tool lanceren: Watts.happening die moet helpen voor bedrijven om te zien of zij 
kunnen inspelen op flexibiliteit. 

  

2.20 Actie 20 
 Toelichting door VEKA 
 MOW: Laadpalen Total Energies, van Engie en van Alego zijn momenteel niet cybersecurity proof, indien je 

een aanbesteding doet kan cyber security een voorwaarde zijn, maar in de praktijk zijn er nog geen cyber 
security proof laadpalen. 

 
 

 
2 Zie pagina 6 in het actieplan van de EU commissie om de energiesector te digitaliseren (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0552&from=EN) en https://ses.jrc.ec.europa.eu/development-of-policy-proposals-for-
energy-smart-appliances  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0552&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0552&from=EN
https://ses.jrc.ec.europa.eu/development-of-policy-proposals-for-energy-smart-appliances
https://ses.jrc.ec.europa.eu/development-of-policy-proposals-for-energy-smart-appliances

