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Agenda

 13u30
→ Inleiding en opvolging Flexibiliteitsplan 2025

 13u40
→ Bespreking acties

 14u50
→ Korte pauze

 15u00
→ Bespreking acties



Inleiding

 Flexibiliteitsplan 2025 goedgekeurd op 28 oktober 2022
→ https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-

view/635A45301EA6B745D23CC9F2

 20 nieuwe acties 
→ Onderzoek – 3 acties  
→ Communicatie en sensibilisering – 4 acties
→ Regelgeving en beleid – 3 acties
→ Data en indicatoren – 4 acties
→ Vlaamse Overheid – 3 acties
→ Innovatie en opleiding – 1 actie
→ Standaardisatie en cybersecurity – 2 acties

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/635A45301EA6B745D23CC9F2


Opvolging Flexibiliteitsplan 2025

 VEKA heeft 10 acties als (mede)trekker

 10 acties door externe trekker 

 Opvolging acties via werkgroep
→ Trekkers, betrokkenen en VEKA
→ Zwaartepunt in 2023-2024
→ Extra stakeholders → actieve deelname
→ Rol van Stroomgroep?

 Terugkoppeling en input via Stroomgroep flexibiliteit
→ 2 à 3 keer per jaar



Actie 1: Ontwikkeling van een indicatorenset
slim net en flexibiliteit

 Inhoud
→ We ontbreken een afgesproken en relevant kader aan indicatoren om 

ontwikkelingen i.v.m. slim en flexibel net beleidsmatig op te volgen
→ Aanbesteding van een onderzoeksopdracht in eerste helft 2023
→ Gekoppeld met actie 11 Beleidsindicatoren en een dataset over flexibiliteit 

uitwerken

 Trekker(s): VEKA
→ Kris.ronge@vlaanderen.be

 Betrokkenen: VREG, Fluvius en Elia

mailto:Kris.ronge@vlaanderen.be


Actie 2: Onderzoek naar huidige en toekomstig 
flexibiliteitspotentieel in Vlaanderen

 Inhoud
→ Flexibiliteitspotentieel verschillende Vlaamse sectoren in kaart brengen

 Huishoudens, transport, gebouwen …
 Bedrijven en industrie (zie actie 10)

→ Ook belangrijk voor communicatie (actie 4)
 Doelgroepen

→ Bij uitbreiding Vlaamse Overheid en steden en gemeenten (zie actie 15 tot 
17) 

→ Aanbesteding in 2023

 Trekker: VEKA
→ evert.eriksson@vlaanderen.be

 Betrokkene: /

mailto:evert.eriksson@vlaanderen.be


Actie 3: Onderzoek van mogelijkheden voor leveranciers om contracten 

met beperkt vermogen en flexibiliteit via leveringscontracten aan te bieden

 Inhoud
→ Beleidsverkennende studie aan te besteden in 2024
→ Hoe kan bijkomende flexibiliteit worden ontsloten en gevaloriseerd via 

energiecontracten?
→ Alle ideeën, suggesties of balonnetjes welkom

 Trekker: VEKA
 Betrokkene: Febeg



Actie 4: Inzetten op communicatie en draagvlak 
over flexibiliteit

 Inhoud
→ Algemene en specifieke communicatie over flexibiliteit

 Specifiek via doelgroepen

→ Link met andere communicatieacties 5 en 6 en actie 10 rond industrie
→ Inzetten van bestaande en eventueel nieuwe VEKA-instrumenten
→ Afstemmen met betrokken stakeholders

 Wie doet wat?

→ Versterken maakjemeterslim.be  

 Trekker: VEKA
→ Evert.eriksson@vlaanderen.be, veronique.vens@vlaanderen.be en 

geert.flipts@vlaanderen.be

 Betrokkenen: Flux50, VREG en Fluvius

mailto:Evert.eriksson@vlaanderen.be
mailto:veronique.vens@vlaanderen.be
mailto:geert.flipts@vlaanderen.be


Actie 5: Informeren over hoe energieopslagsystemen en 
warmtepompen slim of flexibel aangestuurd kunnen worden
 Inhoud

→ Inzetten op communicatie rond de slimme sturing van (thuis)batterijen, 
warmtepompboilers en warmtepompen als standaardoptie → stimuleren 
zo de toepassing ervan

→ Leveranciers en installateurs nadruk leggen op mogelijkheden van ‘value
stacking’ waarbij bv. het verhogen van zelfverbruik wordt gecombineerd 
met een dynamische prijscontract, piekbeheer of het leveren van 
balanceringsdiensten aan Elia

 Trekker: ODE
→ Elise.verstraelen@vlaanderen.be

 Betrokkene: Volta

mailto:Elise.verstraelen@vlaanderen.be


Actie 6: Slim en bidirectioneel laden van 
elektrische voertuigen

 Inhoud
→ Actie gericht op slim opladen als standaard
→ Sensibiliseren om alle infra (palen, kabels, wagens,…) daarop te voorzien

 ingebouwde meters, internetconnectiviteit en de mogelijkheid om derde partijen zoals bv. 
leveranciers of aggregatoren toegang te bieden om de wagen slim aan te sturen

→ Fluvius/Synergrid voorziet op website homologatieprocedure, de reeds 
gehomologeerde bidirectionele laadpalen, de technische voorschriften en een 
(aan)meldingsformulier

 Trekker: EV Belgium
→ VEKA: Mathieu.vermeersch@vlaanderen.be

 Betrokkene: ODE en dMOW

mailto:Mathieu.vermeersch@vlaanderen.be


Slim en bi-directioneel laden
13/12/2022



Slim laden: waarom?



Evolutie EV park Vlaanderen
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Noden laadinfrastructuur Vlaanderen
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Bestelwagens en vrachtwagens: versnelde uitrol

• 40 ton - 500 km rijbereik vandaag realiteit, 
wordt over 1 tot 2 jaar door meerdere 
constructeurs aangeboden

• MCS Laadstandaard: +300 km laden in half 
uur

→Heavy duty en Long Haul BEV truck 
mogelijk binnen rij- en rusttijden



Probleemstelling: avondpiek wordt nog scherper

Klassieke 
avondpiek DNB

Thuisladen (BE)

Ook depot charging professionele sector!



… wat met publiek en kantoorladen?
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En er bestaan oplossingen…

10% minder verbruik EV 
laden in avondpiek bij Time 
of Use (ToU) tarieven



Maar voldoende laadvermogen is 
noodzakelijk !

Te traag AC laden: grote verliezen vs beperkte beschikbaarheid 
HE vs investeringen grid

Risico capaciteitstarief: traag laden start massaal in avondpiek, 
met verlies energie



V2G



2022-12-19 21

Hoe? Energie is beschikbaar



2022-12-19 22

• Optimalisatie en gebruik van HE 
mogelijk tot 88-90% door EV

• Wagenpark als batterij bekijken, niet 
als parking

… maar op het verkeerde moment



V2G bijdrage

Vanaf 2025 echt mainstream…  

Zowel voertuig als laadpunt moeten V2G 
ready zijn en opengesteld

Protocol bestaat (ISO 15118)

Nodige incentives en marktmechanismen
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V2G toegevoegde waarde

2022-12-19 24

Peak shaving

Maximaliseren zelfconsumptie

Variabele energieprijzen

Netondersteuning: 
onbalansmechanisme



Richtinggevende beginselen

• Achter de meter optimaliseren is het uitgangspunt:
• Stimuleren van slim laden, zelfconsumptie, lokale opslag (V2H)
• Capaciteitstarief creëert daartoe een belangrijke prijsprikkel
• Maar dit zal niet volstaan…
• Laadverliezen in rekening brengen

• Commerciële flexibiliteit maximaliseren
• Stuurbaarheid door marktspelers
• Prijsincentives via:

• Marktprijzen groothandel
• Time of use element in de netwerktarieven
• Congestie- en reservemarkt op niveau van de distributiemarkt moet ontwikkeld worden als bijkomend element van flexibiliteit 

• Technische flexibiliteit als uitzonderlijk mechanisme
• ultiem redmiddel want is nefast voor de gebruiker, en commerciële flexibiliteit
• automatisch (intern) en tijdelijk



Actie 7: Bewustzijn rondom problematiek van laden van elektrische 

voertuigen in gebouwen met appartementen met mede-eigendom creëren

 Inhoud
→ Actie gericht om mede-eigenaars bewust te maken van het suboptimale 

karakter (technisch, financieel, organisatorisch) van individueel laden op de 
individuele meter

→ Streven naar een meer collectieve efficiënte aanpak van laden in 
appartementen
 Vb via één (verzwaarde) gemeenschappelijke aansluiting waar nodig gecombineerd met 

dynamisch laden 

 Trekker: VEKA
→ Mathieu.vermeersch@vlaanderen.be

 Betrokkenen: EV Belgium, CIB, MOW en Fluvius

mailto:Mathieu.vermeersch@vlaanderen.be


Actie 8: Procedures en technische voorschriften 
afstemmen op flexibele assets

 Inhoud
→ Eenvoudige procedures en technische voorschriften

 o.a. prekwalificatie, meetvereisten ...

→ Aandacht voor tijdelijke of mobiele toepassingen
 Mobiele batterijen

→ Vlotte homologatie nieuwe toepassingen

 Trekker: VREG
→ VEKA: Evert.eriksson@vlaanderen.be

 Betrokkene: Fluvius, Elia en Synergrid

mailto:Evert.eriksson@vlaanderen.be


Stroomgroep Flexibiliteit – toelichting 
actie 8
13-12-2022



Overzicht 

Actie 8: Procedures en technische voorschriften afstemmen op flexibele assets

►Doel: Maximale ontsluiting van het potentieel van flexibele assets met lagere vermogens 
(focus vnl. op marktgebaseerde flexibiliteit, i.e., vrijwillige deelname)

►Trekker: VREG

►Betrokkenen: Fluvius, Elia, Synergrid

29



Context – Stand van zaken

►Reeds bestaande marktproducten vandaag

• Elia-producten voor balancering (FCR, aFRR, mFRR)

DA- en ID-flexibiliteit

bevoorradingszekerheid (SDR, CRM)

 Alleen reeds mogelijk op middenspanning, FCR ook op laagspanning 

• Nog geen producten voor congestiebeheer

30



Context – Vervolgstappen 

►Verdere uitrol van flexibiliteit 

• Herziening van Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaams Gewest 
► Ongoing
 Input mogelijk voor marktdeelnemers via consultatie

• Update van de regels voor marktprocessen voor flexibiliteit op het distributienet 
(‘Marktgids flexibiliteit’) (TRDE art. 4.3.63)
► Bij verdere openstelling van Elia-producten naar laagspanning
► Bij inpassen van nieuwe producten (niet noodzakelijkerwijs Elia-producten)
 Input mogelijk voor marktdeelnemers via PDG flexibiliteit, consultatie

• Opstellen van specificaties voor de marktgebaseerde aankoop van flexibiliteitsdiensten voor 
lokaal congestiebeheer of redispatching (== marktproducten) (TRDE art. 2.3.22)
► Indiening herziene versie tegen uiterlijk 1 juli 2023 
 Input mogelijk voor marktdeelnemers via consultatie

31



Actie 8

►In kaart brengen van problemen met procedures en technische voorschriften
 Input mogelijk voor marktdeelnemers via contactopname met VREG: 

anke.uytterhoeven@vreg.be of ivan.lambrechts@vreg.be

32

mailto:anke.uytterhoeven@vreg.be
mailto:ivan.lambrechts@vreg.be


gratis telefoon 1700

https://www.vreg.be/nl/contact

www.vreg.be

@vreg.be – VREG

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op

www.vreg.be/nieuws



Actie 9: Evalueren van regelgevende barrières tot deelname 
aan impliciete en expliciete flexibiliteit en energieopslag

 Inhoud
→ Drempels decreet of besluit wegwerken rond flexibiliteit en energieopslag

 Opslag plaats geven in de omgevingsregelgeving
 Vrijstelling Vlaamse ODV’s en heffingen bij elektriciteitsopslagsystemen
 Verdere informatieverplichtingen bij dynamisch prijscontract
 Dynamische prijscontracten volledig integreren in de V-test
 …

→ Input welkom via Stroomgroep

 Trekker: VEKA
→ evert.eriksson@vlaanderen.be

 Betrokkene: Fluvius, VREG en Elia

mailto:evert.eriksson@vlaanderen.be


Actie 10: Extra flexibiliteit in de industrie en bij 
bedrijven valoriseren

 Inhoud
→ De warmte- en koudevraag en/of andere processen in de industrie bieden 

mogelijks een groot potentieel voor flexibiliteit. 
→ Potentieel aan flexibiliteit wordt in kaart gebracht (zie actie 2)
→ Er wordt ingezet op  gerichte communicatie bij de industrie (zie actie 4)
→ VLAIO houdt rekening met het potentieel aan flexibiliteit bij het aanpassen 

van hun instrumentarium in kader van de 10% vergroening van de 
industrie. 

→ Daarnaast wordt er een loket door VLAIO opgezet voor flexibiliteit in de 
industrie en voor bedrijven. 

 Trekkers: VLAIO en Flux50
→ VEKA: filip.vandenborre@vlaanderen.be

 Betrokkene: Elia en Fluvius

mailto:filip.vandenborre@vlaanderen.be


Actie 11: Beleidsindicatoren en een dataset over 
flexibiliteit uitwerken

 Inhoud
→ Op basis van de resultaten van de beleidsvoorbereidende studie 
→ Ontsluiten via website, dataportaal VEKA, … (?)
→ Afweging tussen relevantie van indicator en inspanningen om gegevens te 

verzamelen

 Trekker: VEKA
→ Kris.ronge@vlaanderen.be

 Betrokkene: Fluvius, VREG en Elia

mailto:Kris.ronge@vlaanderen.be


Actie 12: Transparant over de status van het 
elektriciteitsnet communiceren

 Inhoud
→ De status kennen van het net is belangrijk om er met flexibiliteitsdiensten 

op in te spelen: waar is (risico op) congestie of overspanning?
→ Fluvius en Elia brengen dit voor hun netten in kaart en ontsluiten dit.
→ Welk niveau van detail is nodig/te verantwoorden?

 Trekkers: Fluvius en Elia
→ VEKA:  Kris.ronge@vlaanderen.be

 Betrokkene: VREG

mailto:Kris.ronge@vlaanderen.be


Flexibiliteitsplan 2025

Luc Decoster

December 2022



Actie 12: Transparant over de status van het 
elektriciteitsnet communiceren
• Actie 12:– samen met medetrekker Elia – contact VEKA: Kris Rongé

december 2022Flexibiliteitsplan 2025 39



Actie 12: Transparant over de status van het elektriciteitsnet 
communiceren Actie 12:– samen met medetrekker Elia – contact VEKA: Kris Rongé

• Beschikbare  informatiebronnen en lopende initiatieven

- Klantenportaal (ELIA en Fluvius)

- Open data sets

- NRT data platform P1 poort

• Verduidelijken doelstellingen via marktoverleg

- Identificatie van behoeften en verwachte bijdrage

- Klantensegmentatie en  overleg:  klanten, publiek, doel , …

- Afweging mogelijke producten/ diensten / datasets  

• Concretisering van scope en planning 

- Concretiseren

- Prioritering, tijdslijn

- Roadmap  

december 2022Flexibiliteitsplan 2025 40

Heel wat data beschikbaar: open 
data of privé data      (via 

consent) en P1poort

Behoeften in kaart brengen 
en afwegen 

(bijdrage, kosten, kanaal, 
complexiteit, risico gaming, 

meerwaarde, …)

Gezamenlijke gedragen 
roadmap en planning 

(open/big data,  portaal, near real 
time, trafic lights, …)



Al heel wat data publiek beschikbaar op elia.be via het ‘open data portaal’ & voor
aangesloten klanten via EPIC portaal

41

Servic

e

Servic

e

Servic

e

Central portal, 

easily found 

on elia.be

Dashboards, 

graphs, facts & 

figures

https://www.elia.be/nl/grid-data?csrt=11980199138261499109


Actie 13: Uitbreiden van informatiegegevens die de 
netgebruiker kan opvragen via het portaal ‘Mijn Fluvius’, 
Woningpas en Gebouwenpas

• Actie 13:– samen met medetrekker VEKA – contact VEKA: Kris Rongé en Tine Vande Casteele

juni 2022Investeringsplan 2023-2032 42



Actie 13: Uitbreiden van informatiegegevens die de 
netgebruiker kan opvragen via het portaal ‘Mijn Fluvius’,… 
samen met medetrekker VEKA – contact VEKA: Kris Rongé en Tine Vande Casteele

• Beschikbare  informatiebronnen 

- Portalen “mijn Fluvius”, woningpas, gebouwenpas, V test, …

- Open data sets, DM P1 poort, API’s, ..

• Focus op verduidelijken doelstellingen

- Identificatie van behoeften en verwachte bijdrage

- Onderliggende vraag , relevantie, kwaliteit

- Welke toegevoegde waarde wil men bereiken

• Concretisering van scope en planning 

- Afweging mogelijke producten/ diensten / datasets/ kanalen 

- Prioritering, concretiseren, tijdslijn en gedragen Roadmap  

december 2022Flexibiliteitsplan 2025 43

Verbruiken, 
maandpieken, 

facturatiepieken, 
historiek, ..

ifv use cases
customer journey, 

haalbaarheid en kanaal  

Juiste oplossingen 
zoeken ifv werkelijke 

behoeften



Fluvius Data Vision 2025

We provide
data which aids 
efficient energy 
usage for
customers

We help 
customers take 
control of their
energy costs

We enable the
participation in 
renewable
energy trade for
all customers

We help build
the future
energy market

25 October 2022





Actie 14: Uitlezen van kwartierwaarden wordt de standaard 
voor digitale meters
• Actie 14:– samen met medetrekker VEKA – contact VEKA: Kris Rongé

december 2022Flexibiliteitsplan 2025 46



Actie 14: Uitlezen van kwartierwaarden wordt de standaard 
voor digitale meters samen met medetrekker VEKA – contact VEKA: Kris Rongé

• Kwartierwaarden op vandaag

- Uitrol DM met P1 poort 

• Uitlezen ter beschikking stellen kwartierwaarden

- Inzicht in de kwartierwaarden voor partijen (consent) P1 poort, MyFluvius.be, …

- Individuele optimalisaties ( HEMS, simulaties diensten, capaciteisttarief, …)

• Gebruik van 15’waarden in de marktwerking is het nieuwe normaal …voor de actieve klant

- Gebruik ikv flexibiliteit, Energiedelen- gemeenschappen

- Dynamische energiecontracten

• Kwartierwaarden zijn waardevol… doch komen niet gratis

- Bescherming van kwartierwaarden (wettelijke basis ?)

- Opschalen van systemen  , digitale meter ketting, MDCE (marmot), cloud omgeving, …

- Gevolgen in settlement (allocatie en reconciliatie) en nood marktafspraken

• Markt evoluties bepalend voor opschaling systemen/ processen

- ToU in het capaciteisttarief, dynamische tarieven, actieve klanten, HP/SDP  …

- Evolutie naar NRT data platform P1 poort data (tbc), AMR P1 like

15’ waarden inzetten waar ze echte waarde creëren
december 2022Flexibiliteitsplan 2025 47

>2.000.000 Digitale meters
> 66.000 P1 poorten 

geactiveerd

> 1.100.000 mandaten 
verbruikshistoriek 

> 300.000 actieve accounts 
(informatief) 

Gebruik 15’ waarden in 
marktwerking = 35.000 x 

meer data
>12.000 MR3 klanten



Vervolgstappen

• Beslissing Vlaamse regering Flexibiliteitsplan 2025

• Stroomgroep flexibiliteit als sturend orgaan voor 
opvolging verdere stappen in de concretisering van 
het flexibiliteitsplan 2025

• Concretisering van de acties in overleg met de SH in 
de komende maanden

• Afgestemde gemeenschappelijk gedragen roadmap 
en timing

48

Implementatietraject af te stemmen met de betrokken belanghebbenden

Flexibiliteitsplan 2025 december 2022



Dank u

… TOT ZIENS



Actie 13: Uitbreiden van informatiegegevens die de netgebruiker kan 

opvragen via het portaal ‘Mijn Fluvius’, Woningpas en Gebouwenpas

 Inhoud
→ Een netgebruiker krijgt met mijn.fluvius.be, de woningpas en gebouwenpas 

nu al veel meer inzicht in zijn verbruik of (technische) aspecten van zijn 
woning/gebouw.

→ Deze platformen worden uitgebreid met bijkomende relevante informatie: 
we denken aan bvb welk type net ligt in de straat, aansluitcapaciteit, 
potentiële bronnen van flexibiliteit, …

→ Nog suggesties?

 Trekkers: Fluvius en VEKA
→ VEKA:  Kris.ronge@vlaanderen.be

 Betrokkene:/

mailto:Kris.ronge@vlaanderen.be


Actie 14: Uitlezen van kwartierwaarden wordt de 
standaard voor digitale meters

 Inhoud
→ In eerste instantie informatieve kwartierwaarden via mijn.fluvius: minder 

drempels voor de netgebruiker en historiek beschikbaar
→ Daarna ook in de marktprocessen (bvb in allocatie ipv SLP/RLP)
→ Advies Vlaamse Toezichtscommissie noodzakelijk
→ …

 Trekkers: Fluvius en VEKA
→ VEKA:  Kris.ronge@vlaanderen.be

 Betrokkene: /

mailto:Kris.ronge@vlaanderen.be


Actie 15: Het flexibiliteitspotentieel van de Vlaamse 
Overheid in kaart brengen en benutten

 Inhoud
→ Flexibiliteitspotentieel gebouwen en technische VO in kaart brengen

 O.a. koeling, verwarming, laadpalen, pompen … 
 Waar mogelijk ook valoriseren

→ Ook mogelijke uitbreiding openbare sector (Vlaamse steden en gemeenten, 
zorginstellingen …)

 Trekkers: VEB
→ VEKA: Evert.eriksson@vlaanderen.be

 Betrokkene: Het Facilitair Bedrijf (VO)

mailto:Evert.eriksson@vlaanderen.be


Actie 16: Het flexibiliteitspotentieel bij Aquafin, de Vlaamse 
Waterweg en de VMM in kaart brengen en benutten

 Inhoud
→ Flexibiliteitspotentieel technische installaties in kaart brengen en benutten

 Drinkwaterbedrijven
 VMM (waterlopen)
 Aquafin
 de Vlaamse Waterweg

→ Bv. sturing pompen op basis van Belpex

 Trekkers: 
→ Drinkwaterbedrijven
→ VMM (waterlopen)
→ Aquafin
→ de Vlaamse Waterweg
→ VEKA: evert.eriksson@vlaanderen.be

 Betrokkene: VEB

mailto:evert.eriksson@vlaanderen.be
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Flexibiliteit, driver voor de energietransitie

1. Bestaande contract nooddieselgroep 2,6 MW op mFRR

2. Studie flexibiliteitspotentieel Aquafin. Matchen van

• Processen in stelsel en waterzuivering

• (Markt)mechanismen voor valorisatie van flexibiliteit

3. Interne ontwikkeling ‘slimme sturing biogasmotor’, koppeling 
aan day-ahead prijzen

4. Innovatieproject ‘BESS met valorisatie flexibiliteit’ als 
alternatief voor nooddieselgroepen
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Slimme sturing biogasmotor

RWZI

Electriciteit

Biogasmotor / WKKSlibvergister

Elektriciteitsnet Biogas balloon

Biogasopslag

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT:
1. Injectie van groene stroom naar het elektriciteitsnet vermijden
2. Stroom produceren op momenten waarop de nood het hoogst is



Cloud-sturing vs Edge-sturing



Actie 17: Slim laden en flexibiliteitspotentieel bij 
De Lijn in kaart brengen en benutten 

 Inhoud
→ Ambitie De Lijn 2035 emissievrij rijden

 +- 3500 e-bussen

→ 2019-2024 1200 bussen vervangen door deels hybride/elektrische bussen
→ 138 stelplaatsen met laadinfra in 2035
→ Actie bekijkt:

 Op welke manier zo slim mogelijk laden
 Welk flexibiliteitspotentieel

 Trekkers: De Lijn en dMOW
→ VEKA: Mathieu.vermeersch@vlaanderen.be

 Betrokkene: VEB

mailto:Mathieu.vermeersch@vlaanderen.be


Actie 18: Opleidingsbehoeften bestaande en toekomstige installateurs en technici 

in kaart brengen en integreren in opleidingstrajecten

 Inhoud
→ Naast regelgeving en technologische beschikbaarheid dienen 

flexibiliteitsoplossingen ook correct geplaatst en ingeregeld te worden.
→ We willen ons richten op zowel nieuwe installateurs als bestaande.
→ Eerste stap: opleidingsbehoeften in kaart brengen.
→ Daarnaast natuurlijk ook nood aan méér installateurs en technici….

 Trekkers: Volta
→ VEKA: Kris.ronge@vlaanderen.be

 Betrokkene:/

mailto:Kris.ronge@vlaanderen.be


Flexibiliteitsplan 2025

Actie 18 – Opleidingsbehoefte

Volta vzw-asbl · IBAN BE07 4264 1351 0166 · BTW/TVA BE0457 209 993 · RPR Brussel/RPM Bruxelles

13/12/2022

William Stinissen



 Paritaire sectororganisatie elektro-installateurs

 bestuurd door de sociale partners (federaties en vakbonden)
 o.a. instroom in de sector 

 Voor Flexibiliteitsplan 2025 actie 18: Opleidingsbehoefte
Paul Jacobs
Coördinator technologie
paul.jacobs@volta-org.be
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Aan alle andere acties:
input is welkom!

mailto:paul.jacobs@volta-org.be


Installateur energiemanagementsystemen (EMS)
1. Beroepskwalificatiedossier

2. Leerplan
1. Voltijds
2. Volwassenenonderwijs

Batterijen

Digitale meters

Laadpalen

EMS

Beroepskwalificatiedossiers
62

Elektrotechnisch 
installateur 



We hebben iedereen nodig.

Alvast bedankt!

Besluit
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Actie 19: Standaardisatie en interoperabiliteit 
van flexibiliteit

 Inhoud

→ Applicaties moeten voorzien zijn met aparte of ingebouwde meters, 
digitale connectiviteit en toegang van derden om flexibiliteit mogelijk te 
maken

→ Open protocollen zoals API’s zal onderlinge interoperabiliteit 
vereenvoudigen

→ Vlaanderen dringt aan op het ontwikkelen van interoperabele standaarden 
hiervoor

 Trekker: Agoria
→ VEKA: elise.verstraelen@vlaanderen.be

 Betrokkene: CENELEC

mailto:elise.verstraelen@vlaanderen.be


Interoperabiliteit en standaardisatie 
van flexibiliteit
Stroomgroep flexibiliteit – 13/12/2022



▪ Q1 2022: normalisatieverzoek van de Europese Commissie m.b.t. technische 
specificaties voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 
(M/581)
▪ Ter ondersteuning van de Europese richtlijn (EU) 2014/94/EU over de uitrol van infrastructuur 

voor alternatieve brandstoffen

▪ Nieuwe behoeften aan technische specificaties, o.a. interoperabiliteit en de transparante 
uitwisseling van informatie tussen de verschillende spelers binnen het ecosysteem voor 
opladen van elektrische voertuigen

▪ Eerdere normalisatie-inspanningen waren vnl. toegespitst op de fysieke aansluiting (bijv. plugs) 
en veiligheid

Laadinfrastructuur
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▪ Preparatory study on smart appliances
▪ https://eco-smartappliances.eu/
▪ Uitgevoerd door een consortium onder leiding van VITO, in kader van het werkplan voor de 

ecodesignrichtlijn

▪ Code of Conduct mbt interoperabiliteit
▪ JRC vervolginitiatief, samen met DG ENER
▪ https://ses.jrc.ec.europa.eu/development-of-policy-proposals-for-energy-smart-appliances

Smart appliances
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https://eco-smartappliances.eu/
https://ses.jrc.ec.europa.eu/development-of-policy-proposals-for-energy-smart-appliances


▪ 2 main challenges:
▪ The definition of the principles for data sharing 

among appliances, home & building automation 
systems, EV chargers, aggregators, DSOs

▪ The development of Interoperability 
requirements for ESA

▪ Status
▪ 1st workshop on 8 November ‘22

▪ Draft CoC ready by mid-February ‘23

▪ 2nd workshop is foreseen to take place in the 
second half of March, which will aim at discussing 
the drafted CoC

Code of conduct (CoC) to the energy smart 
appliances (ESA) manufacturers
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▪ Publicly Available Specifications (PAS) 
▪ Uitgewerkt door BSI (UK’s nationale normalisatie-organisatie) 

▪ https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/uk-national-standards-body/about-standards/Innovation/energy-smart-appliances-
programme/

▪ PAS 1878:2021 Energy smart appliances. System functionality and architecture – Specification
▪ PAS 1878 specifies requirements and criteria that an electrical appliance needs to meet in order to perform and be classified as an 

energy smart appliance (ESA). It defines the attributes, functionalities and performance criteria for an ESA, and specifies how 
compliance with these can be verified

▪ PAS 1879:2021 Energy smart appliances. Demand side response operation - Code of practice
▪ PAS 1879 sets out a common definition of demand side response (DSR) services for actors operating within the consumer energy 

supply chain and provides recommendations to support the operation of energy smart appliances (ESAs)

Smart Appliances - UK
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https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/uk-national-standards-body/about-standards/Innovation/energy-smart-appliances-programme/


▪ Agoria is organizing a flexibility seminar on 17 January, in cooperation
with Elia
▪ Not focused on standardisation. Objective: learn & share

▪ Elia will present Watts.happening
▪ A new energy monitoring tool from Elia to support companies in estimating and valorising their flexibility.

▪ Especially relevant for companies that are developing energy monitoring and management solutions for industry, companies that
have flexibility in their processes, or manufacturers of products and solutions with an inherent flexibility (e.g. batteries, industrial 
heat pumps, etc...)

▪ Incl. visit to National Control Center

▪ You can save the date in your calendar by registering here. 

Industry
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.agoria.be%2Ffr_BE%2Fevent%2Findustrial-flexibility-seminar-17-01-2023-11869%2Fidentification&data=05%7C01%7C%7C4206f314e361400fdcde08dacd4d54fd%7Cc25649757ab9414e8497dfa292210147%7C0%7C0%7C638048029288056524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5bdwGDaXkFlQXxWqAtRNVUs4kr18TT8IiN79a1nFbts%3D&reserved=0


Thank you
For your attention
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Actie 20: Cybersecurity en privacy in de 
energiesector hoger op de agenda plaatsen

 Inhoud
→ VEKA gaat in overleg om een goed beeld te krijgen van de reeds lopende 

acties, waarbij VEKA zich mogelijks kan aansluiten, en/of om 
bewustwording te creëren

→ Op basis van de resultaten van dit overleg, evalueert VEKA welke 
maatregelen er verder dienen te worden genomen

 Trekker: VEKA
→ elise.verstraelen@vlaanderen.be

 Betrokkenen: Cyber Security Coalition, Beltug. VLAIO, COSIC-
onderzoeksgroep van de KUL en Elia

mailto:elise.verstraelen@vlaanderen.be
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VOOR MEER INFORMATIE
Evert Eriksson

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
https://www.vlaanderen.be/veka

T 02 553 15 69
veka@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/veka

