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Energiedelen: opstart persoon-aan-persoonverkoop 

In vorige nieuwsflitsen spraken we reeds over persoon-aan-persoon verkoop of peer-to-peer 

handel. Binnen dit concept kan je als particulier je overtollige stroom verkopen aan iemand anders 

(buren, vrienden, familie, etc.). Vanaf 1 juli ging dit concept van start. In deze nieuwsflits wat meer 

informatie over de praktische uitwerking. 

Vanaf 1 juli werd persoon-aan-persoonverkoop mogelijk tussen particulieren. Partij 1 verkoopt 

daarbij zijn overtollige geproduceerde zonne-energie aan partij 2.  

Belangrijke voorwaarden zijn: 

- Beide partijen moeten beschikken over een digitale meter (of AMR-meter). Deze kan 

aangevraagd worden voor 88 euro. 

- Elke deelnemer heeft individuele aansluiting op het Fluvius-net met een individuele meter 

- Beide partijen hebben zelfde energieleverancier voor elektriciteit *  

- Voor elke deelnemer met een digitale meter is meetregime 3 (SMR3) geactiveerd bij de 

energieleverancier. De deelnemer moet dit aanvragen via de klantendienst van zijn 

leverancier. 

- Het aantal deelnemers bij een persoon-aan-persoonverkoop is exact twee. Er is minstens één 

energiedeler en minstens één ontvanger: er kan dus in beide richtingen gedeeld worden. 

* Dat beide partijen bij dezelfde energieleverancier moeten zitten, is een voorwaarde die vanaf 1 

januari 2023 zal vervallen.  

Fluvius is verantwoordelijk voor de doorstroom van informatie. De persoon-aan-persoonverkoop 

meldt je bij Fluvius via mijn.fluvius.be. Daarbij geef je de EAN-nummers van beide deelnemers door 

en ook de prijs per kWh die is afgesproken. Je kan zowel de stroom gratis weggeven als een prijs per 

kWh afspreken. Fluvius deelt dan deze informatie aan de energieleveranciers in kwestie, die dit dan 

kunnen verrekenen in de energiefactuur van beide partijen.  

We verwachten dat wie energie verkoopt dit zal doen aan een prijs die tussen de vergoeding voor 

injectie en de prijs van afname ligt. Vandaag is de vergoeding voor injectie ongeveer 20 eurocent per 

kWh. Meer informatie rond prijzen en tarieven vindt u op vtest.vreg.be. 

Meer details en  praktische procedures via https://www.fluvius.be/nl/thema/zonnepanelen/delen-

en-verkopen-van-energie. 
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