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Bestaand en nieuw 
vastgoed opwaarderen
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EaaS als oplossing?
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NR-EPC: Niet-residentieel energieprestatiecertifcaat

▪ totale energie-efficiëntie van een bestaand niet-residentieel gebouw in kaart brengen

▪ verplichting

▪ sinds 1 januari 2020: kleine niet-residentiële gebouwen

▪ vanaf 1 januari 2023 voor grote niet-residentiële gebouwen

▪ verkoop, verhuur, erfpacht, opstalrecht

▪ geldigheidsduur van 5 jaar
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vastgoed
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renovatieverplichting: grote, niet-residentiële

▪ art. 9.3.1. e.v. Energiebesluit

▪ na overdracht, dus voor eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder 

▪Uitzonderingen: 9.3.2. Energiebesluit, o.a. opstalrecht op dak

▪ minimaal takenpakket + minimaal energielabel met 5% hernieuwbare energie

▪ toekomst: los van overdracht

▪ vanaf 2025/2026: EPC NR

▪ vanaf 2030: minimumlabel 
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vastgoed
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energieaudit en energiebalans

▪ art. 6.5.1. e.v. Energiebesluit

▪ nu ook voor “niet-energie intensieve ondernemingen” (nog niet in werking)

▪ energieaudit: de exploitant voert binnen drie jaar, na de indiening van de 
energieaudit onderneming, alle maatregelen uit de energieaudit onderneming 
met een interne rentevoet van minstens 13% uit.

▪ energiebalans: de exploitant voert binnen vier jaar de no-regretmaatregelen
(energie en CO2 reductie) uit die voorkomen op de no-regretmaatregelenlijst
voor hun sector
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Wat is EaaS?
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vraagstelling

▪ energietrilemma?

▪ betrouwbaar

▪ duurzaam

▪ betaalbaar 

▪ van product naar dienst

▪ SaaS, MaaS en nu EaaS

▪ data driven optimalisatie van het energielandschap => “source, save, store”

▪ CAPEX => OPEX

▪ extern partnership => eigen ontwikkeling

▪ regulerend kader aangepast?
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regulerend kader

▪ Europeesrechtelijke materie met verschillen per lidstaat

▪ lokale projectontwikkeling met middenspanning => (vooral) gewestelijke bevoegdheden
▪ Energiedecreet

▪ Energiebesluit

▪ Technische reglementen zoals Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (“TRDE”) en het 
Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet (“TRPV”).

▪ rol van de VREG 
▪ reguleren, monitoren, beslechten

▪ interpretatie en “overleg”

▪ focus op Vlaanderen
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regulerend kader

▪ energierecht gaat evenwel verder dan administratief recht

▪ impact en noodzaak tot voorafgaandelijke organisatie van:

▪ goederenrechtelijke structuur

▪ vennootschapsrechtelijke structuur

▪ consumentenwetgeving

▪ B2B – wetgeving

▪ …
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energy service company / energiedienstenbedrijf

▪ art. 1.1.3, 49/1° Energiedecreet:

▪ een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in de inrichtingen of gebouwen van een 
netgebruiker energiediensten of andere maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie 
levert waarbij de terugbetaling van de investering gebeurt op basis van de terugverdientijd van 
de investering

▪ aanneming / levering van energiediensten, meer bepaald het analyseren van de 
mogelijkheid tot efficiëntieverbetering

▪ ‘energiedienst’ (art. 1.1.3, 39/1° Energiedecreet): het fysieke voordeel, nut of welzijn dat wordt 
bereikt met een combinatie van energie met energie-efficiënte technologie of actie, die de 
bewerkingen, het onderhoud en de controle kan omvatten die nodig zijn voor de levering van 
de dienst, welke wordt geleverd op basis van een overeenkomst en welke onder normale 
omstandigheden heeft aangetoond te leiden tot een controleerbare en meetbare of een 
schatbare verbetering van de energie-efficiëntie of tot controleerbare en meetbare of schatbare 
primaire energiebesparingen
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energy service company / energiedienstenbedrijf

▪ contractuele structuur

▪ met afnemers (PPA’s)

▪ met ontwikkelaar (rolverdeling, eigendom,…)

▪ goederenrechtelijk 

▪ eigen kavels of opstalrechten (geen erfdienstbaarheden?)

▪ basisakte

=> noodzaak aan “tijdige” projectuitwerking

14



© Eubelius

energy service company / energiedienstenbedrijf

▪ verschillende projecten in één energiedienstenbedrijf is mogelijk

▪ oprichting ESCo laat andere verplichtingen onverlet

▪ leveringsvergunning, DNB-verplichtingen, … blijven van toepassing
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introductie van de actieve afnemer

▪ van prosument naar actieve afnemer

▪ introductie van de digitale meter

▪ recht op “terugleveringscontract” voor de actieve afnemer

▪ tussen actieve afnemers: zelfverbruik, energie delen en verkopen, energiegemeenschap
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energiedelen en peer-to-peer verkoop

▪ zie artikel 7.2.1 e.v. Energiedecreet en protocol VREG (voorlopig 
BESL-2022-57)

▪ verschillende mogelijkheden die allen gebruik maken van het DNB

▪kosteloze energiecomponent 
▪binnen gemeenschappelijk gebouw

▪binnen energiegemeenschap 

▪met zichzelf (vestiging)

▪vergoeding: peer-to-peer 
▪één afnemer
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energiedelen en peer-to-peer verkoop

▪ technische en uitrolproblemen
▪zelfde (beschikbare) energieleverancier

▪digitale meter

▪nog niet in energiegemeenschappen

▪ energiecomponent hoger dan terugleveringsvergoeding, maar 
nettarieven, heffingen en kosten blijven behouden
▪Juli 2022 gemiddelde: 19 eurocent/kWh  31 eurocent/kWh
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energiegemeenschap

▪ decreet van 2 april 2021 tot wijziging van het Energiedecreet

▪ art. 1.1.3, 40°/1/1 ED energiegemeenschap van burgers

▪ art. 1.1.3, 65°/1 ED hernieuwbare-energiegemeenschap

▪ belang van inspraak / zeggenschap (art. 4.8.1, 4.8.2 en 4.8.4 ED en 3.3.1 EB)

▪ zeggenschap: rechten, overeenkomsten of andere middelen die, afzonderlijk of samen, met 
inachtneming van alle feitelijke of juridische omstandigheden, het mogelijk maken een 
beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming, namelijk:

1° eigendoms- of gebruiksrechten op alle activa van een onderneming of delen daarvan;

2° rechten of overeenkomsten die een beslissende invloed verschaffen op de 
samenstelling, het stemgedrag of de besluiten van de organen van een onderneming.
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3. Energiestromen
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energie en projectontwikkeling

▪ gas?

▪ sterk gereguleerd + duurzaam?

▪ elektriciteit?

▪ sterk gereguleerd top-down

▪ integratie duurzame en decentrale bronnen

▪ vraag naar flexibiliteit

▪ warmte?

▪ groeiende regulering bottom-up

▪ veel mogelijkheden

▪ integratie / collectivisering duurzame en decentrale bronnen
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Elektriciteit
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wetgevend kader – soorten lijnen of netten         
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Elektriciteitsdistributienet Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit 

Directe Lijn 

begrip:
• Koppeling tussen productie-installatie en

afnemer

• “Eigen site” = kadastrale perceel of de 

aansluitende kadastrale percelen van 

dezelfde natuurlijke persoon of 

rechtspersoon als eigenaar, opstalhouder 

of concessiehouder

aanleg:
• “Op eigen site” - geen goedkeuring 

VREG

• “Buiten eigen site” - voorafgaande 

goedkeuring VREG 

Gesloten Distributienet

drie criteria:
• (a) Gelegen op een geografisch                                   

afgebakende locatie 

• (b) Industriële of commerciële locatie of 

locatie met gedeelde diensten

• (c) Exploitatie of het productieproces van 

de afnemers is om technische of 

veiligheidsredenen geïntegreerd of net 

distribueert elektriciteit primair naar de 

eigenaar of exploitant van het net

aanleg: 
• “Op eigen site” - geen goedkeuring VREG 

mits voorafgaande melding

• “Buiten eigen site” - voorafgaande 

goedkeuring VREG 

Privédistributienet

restcategorie
• Alles wat niet tot het publieke distributienet 

behoort en geen gesloten distributienet of 

directe lijn/Leiding is

aanleg principieel verboden – 2 

uitzonderingen:
• Distributie van elektriciteit is een inherent 

en ondergeschikt deel t.o.v. breder 

dienstverleningspakket

• Laadpunten voor voertuigen

vormen van elektrische lijnen of netten
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Directe lijn
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directe lijn = integratie van productie-installatie in het project

▪ verbinding tussen productie-installatie(s) en één afnemer

▪ niet onderworpen aan leveringsvergunning

▪ toelating VREG nodig indien buiten eigen site

▪ eigen site (art. 1.1.3, 30/1° Energiedecreet): “het kadastrale perceel of de aansluitende 
kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon als eigenaar, erfpachter, 
opstalhouder of concessiehouder”
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voorbeelden: eigen site?
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voorbeelden: eigen site?
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belang van vrije leverancierskeuze

▪ weigeringsgronden VREG
▪ veiligheid 

▪ vrijwaren rechten afnemers 

▪ installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

▪ toestemming nodig van netbeheerder

▪ apart toegangspunt per woon- of bedrijfseenheid

▪ vrije leverancierskeuze 

▪ derdentoegang
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voorbeelden: directe lijn?
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voorbeelden: directe lijn?
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voorbeelden: directe lijn?
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voorbeelden: directe lijn?

32



© Eubelius

voorbeelden: directe lijn?
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voorbeelden: directe lijn?
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conclusie: goed voor éénvoudige (verhuur)projecten

▪ eigenaar legt zonnepanelen

▪eigen gebruik of eigenaar verkoopt de stroom aan huurder volgens een 
bepaald terugverdienmodel 

▪overproductie wordt verkocht aan DNB door eigenaar of huurder

▪elke huurder wel eigen toegangspunt en “eigen” directe lijn

▪ huurder legt zonnepanelen

▪huurder neemt zelf stroom af en verkoopt overproductie aan DNB 

▪natrekking aan het einde van de huur/opstal van huurder naar eigenaar 
overeen te komen
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conclusie: quid ESCO?

▪ESCO legt zonnepanelen?

▪nood aan opstalrecht

▪verkoopt de stroom aan huurder/eigenaar en DNB volgens een bepaald 
terugverdienmodel, maar:

▪elkéén eigen toegangspunt

▪verbod op doorverkoop energie

▪ lage investeringskost

▪ integratie in ruimer project?
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Privé-
distribibutienet
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principieel verbod privédistributienet

▪ privédistributienetten zijn principieel verboden door Europese regelgever (Richtlijn 
2019/944/EG)

▪ waarborgen van de verplichtingen die rusten op distributienetbeheerder (o.m. het garanderen 
van derdentoegang, zie art. 4.1.18 Energiedecreet)

▪ Vlaamse decreetgever 

▪ definitie: ‘restcategorie’

▪ “een elektriciteitslijn, aardgasleiding of net voor distributie van elektriciteit of aardgas dat niet 
wordt uitgebaat door een door de VREG aangewezen distributienetbeheerder noch door de 
beheerder van het plaatselijk vervoersnet, en dat geen gesloten distributienet, directe lijn of 
directe leiding is” (art. 1.1.3, 101/2° Energiedecreet)

▪ principieel verboden (art. 4.7.1, §1 Energiedecreet) maar twee uitzonderingen (art. 4.7.1, §2 
Energiedecreet) 
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uitzonderingen

▪breder dienstverleningspakket

▪ laadinfrastructuur
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belangrijkste gevolgen indien uitzondering van toepassing

▪ geen leveringsvergunning nodig (art. 4.3.1 Energiedecreet)

▪ geen openbare dienstenverplichtingen, zoals de bescherming tegen afsluiting (art. 4.7.4 
Energiedecreet)

▪ zuiver contractuele relatie tussen privénetbeheerder en afnemers, m.i.v. prijs (maar ook daar 
consumentenwetgeving en B2B-wetgeving)

▪ taken van beheer en onderhoud van toepassing

▪ toestemming DNB nodig indien kruising openbaar domein

▪ domeintoelating impliceert voorafgaandelijke goedkeuring van privénet door VREG
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eerste uitzondering: breder dienstverleningspakket

▪ afname van energie als inherent en ondergeschikt element ten opzichte van het geheel 
van diensten die door de beheerder van het privédistributienet aan de achterliggende 
afnemer worden geleverd

▪ interpretatie door VREG
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draagwijdte/interpretatie van eerste uitzondering

▪ beoordeling in casu

▪ elke vraag aan de VREG wordt in concreto beoordeeld

▪ voorbeeld : assistentiewoningen
▪ vermoeden van verboden privénet indien bewoner van assistentiewoning méér dan een 

gebruikersrecht heeft en de woning/flat ook kan aankopen
▪ het feit dat een bewoner de eigendom niet kan verwerven en er sprake is van een all-in 

vergoeding doet vermoeden dat er sprake is een toelaatbaar privédistributienet
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tweede uitzondering: laadpalen

▪ in navolging van Europese CPT-richtlijn voor alternatieve brandstoffen

▪ laadpunten voor voertuigen: 

▪ exploitant van laadstation mag distribueren naar afnemers zonder daarbij te moeten voorzien 
in vrije leverancierskeuze

▪ Exploitant van laadstation moet zelf vrije keuze hebben in leverancier
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verplichtingen

▪zie artikel 9/1.1.1. ev. Energiebesluit

▪ (ver)nieuwbouw:

▪minstens 2 oplaadpunten + infrastructuur voor ¼

▪bestaand:

▪Vanaf 1 januari 2025: meer dan 20 parkeerplaatsen = minstens 2 
laadpunten

▪artikel 9/1.1.7: eigenaar of vergunninghouder (nieuwbouw) is verantwoordelijk

▪artikel 3.1, 14° Vrijstellingsbesluit: geen omgevingsvergunning
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casus: koppeling aan zonnepanelen? (1/3) 

▪ eigenaar als beheerder van privédistributienet - laadpaleninfrastructuur
▪ legt zelf privédistributienet aan – geen DNB

▪ taken van beheer en onderhoud van toepassing

▪ toestemming DNB nodig indien kruising openbaar domein

▪ domeintoelating impliceert voorafgaandelijke goedkeuring van privénet door VREG (artikels 4.7.1. , 
4.1.27 en 4.1.28 Energiedecreet)

▪ quid voorwaarden?

▪ toepassing CPT-richtlijn: o.m.

▪ art. 4.4: technische specificaties

▪ art. 4.7: toepassing slimme metersystemen (artikel 2, lid 28 van Richtlijn 2012/27/EU)
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casus: koppeling aan zonnepanelen? (2/3) 

▪ eigenaar als uit uitbater laadstation 
▪ mag distribueren naar afnemers zonder daarbij te moeten voorzien in vrije leverancierskeuze

▪ moet vrije keuze hebben in leverancier (zie CPT-richtlijn en MEDE-2020-01)

▪ Eigenaar is uitbater en kiest leverancier via (eigen) MS-cabine?

▪ art. 4.1.2, 3 TRDE van 20 september 2019 “Aan een toegangspunt verbonden aan een aansluiting 
waarop een of meerdere oplaadpunten voor elektrische voertuigen of een publiek toegankelijke 
laadinfrastructuur met oplaadpunten voor elektrische voertuigen aangesloten is, wordt, afhankelijk van 
de gekozen dienst, een tweede allocatiepunt voor afname gekoppeld, ten behoeve van de afname via 
de oplaadpunten of de laadinfrastructuur.”
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casus: koppeling aan zonnepanelen? (3/3) 

▪ eigenaar als uitbater laadstation
▪ geen leveringsvergunning nodig, want geen netgebruik (art. 4.3.1 Energiedecreet)

▪ geen openbare dienstenverplichtingen, zoals de bescherming tegen afsluiting (art. 4.7.4 
Energiedecreet)
▪ zuiver contractuele relatie tussen privénetbeheerder en afnemers?

▪ m.i.v. prijs?

▪ meerprijs bij snelladen / beschikbaarheid zonnestroom?

▪ art. 7, §4 Decreet 16 juli 2021 (zero emissie voertuigen): “De Vlaamse Regering kan ervoor 
zorgen dat de prijzen die de laadpuntexploitanten aanrekenen voor het gebruik van publiek en 
semipubliek toegankelijke laadpunten, redelijk zijn.”

▪ art. 10 Decreet 16 juli 2021 (zero emissie voertuigen): De Vlaamse Regering kan voorwaarden 
opleggen aan laadpuntexploitanten, met inbegrip van onder meer regels voor de vereiste 
interoperabiliteit van de publiek en semipubliek toegankelijke laadpunten, de technische 
specificaties, de wijze waarop ze toegankelijk moeten zijn, de minimale betalingsmogelijkheden en 
de manier waarop de exploitanten niet-persoonsgebonden gegevens over de laadpunten die ze in 
hun beheer hebben, ter beschikking stellen.

▪ snel evoluerend kader
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Gesloten 
distributienet 2.0?
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Sietse Wils
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Publiek distributienet

Gesloten distributienet 
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toepassingsvoorwaarden
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▪ geografisch afgebakende locatie

▪ géén parallel net

▪ industriële of commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten

▪ incidenteel huishoudelijke afname 

▪ specifieke technische eisen of veiligheidseisen of distributie aan eigenaar/exploitant, of zijn 
verbonden ondernemingen

▪ geen cumulatieve voorwaarde

▪ verbonden onderneming => controlebegrip
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casus: SPV onder gezamenlijke controle

51

▪ ° SPV / ESCO tussen ontwikkelaar en bedrijven/afnemers op site

▪ SPV is eigenaar / exploitant van het net

▪ SPV neemt zelf af

=> zijn aandeelhouders/bedrijven/afnemers op site met de SPV verbonden vennootschappen?

▪ controle via statuten of AHOK

▪ gezamenlijke controle

▪ bestuursmandaat voor alle aandeelhouders

▪ oriëntatie van het beleid via 

▪ vetorechten RvB

▪ bijzondere meerderheid AvA
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casus: SPV onder gezamenlijke controle

52

beslissing VREG juli 2022: 

1) Fluvius: ongewilde lacune in de wet?

- geen weigeringsgrond

2) “geen controle” want:

- alle aandeelhouders, inclusief ESCO?

- bestuurders zijn geen aandeelhouders?
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Warmtenet
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definitie warmte- of koudenetten

▪ regulerend kader voor warmte- of koudenetten: Energiedecreet

▪ relevante begrippen:

▪warmte- of koudenet: “geheel van onderling verbonden leidingen en de daarmee
verbonden hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor stadsverwarming of -koeling, met
uitsluiting van netwerken op een industriële site” (artikel 1.1.3, 133°/2 van het
Energiedecreet)

▪ stadsverwarming of -koeling: “de distributie van thermische energie in de vorm van
stoom, warm water of gekoelde vloeistoffen vanuit een centrale of decentrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden is met meerdere gebouwen of locaties, voor het
verwarmen of koelen van ruimten of processen” (artikel 1.1.3, 113/1/1° van het
Energiedecreet)
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gevolgen – meldingsplicht en rapportering

55

Naam taak Wat? Aan wie?
Taak voor 

warmtenetbeheerder?

Taak voor 

warmteleverancier?
Datum

Melding warmtenetten
Gegevens netbeheerder, 

leverancier(s), ligging
VREG Ja Neen

Datum indienstname

nieuw of uitbreiding 

bestaand net + 30 

dagen

Prijsbevraging

Prijzen voor 

huishoudelijke 

afnemers, contractuele 

voorwaarden

VREG Neen
Ja

(ad hoc)

Warmtenetrapportering

Gegevens over het 

vermogen, de productie, 

de lengte, aantal 

afnemers per warmte- of 

koudenet

VEKA
Ja

Neen
Jaarlijks, uiterlijk op 30 

maart

Sociale statistieken Rapportering VREG
Ja Ja Jaarlijks, uiterlijk op 31 

maart
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gevolgen – sancties 

▪ VREG / VEKA:

▪ toezicht en onderzoeken (strafrechtelijk gesanctioneerd)

▪ maatregelen / technisch reglement opleggen

▪ administratieve sancties (geldboetes)
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gevolgen – rollen 

▪ contractueel vastleggen rollen => integratie in ESCO / ontwikkelaar?

▪ warmteproducent

▪ warmtenetbeheerder 
▪ ontwikkelen, beheren, onderhouden en herstellen
▪ verzekeren van de capaciteit om de behoeften op het warmtenet te vervullen  
▪ aansluitingen voorzien en toegang regelen
▪ warmtemeters plaatsen en meetgegevens beheren  
▪ energiefraude opsporen en maatregelen nemen  
▪ de tarieven en voorwaarden voor aansluiting bekendmaken  

▪ warmteleverancier 
▪ warmte leveren
▪ de warmtelevering en het gebruik van het warmtenet factureren  
▪ het evenwicht voorzien tussen de warmte-injectie en -afname  
▪ informatie verlenen en klachten behandelen
▪ sociale beschermingsmaatregelen verzekeren voor huishoudelijke klanten 
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metering, informatieplicht en kostenverdeling

▪ individuele verbruiksmeters (artikel 4/1.2.2. ED j° artikel 3/1.2.1. EB)

▪ verplicht sinds 04/11/2020

▪ informatieplicht (artikel 3/1.4.1. EB)

▪ kostenverdeling (artikel 3/1.5.1. EB)

▪ verbruik:

▪ energiekosten

▪ quotiteiten

▪ onderhoudskosten

▪ kosten voor hulpverbruik

▪ overige vaste kosten
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tarifering: B2C context

▪ openbaredienstverplichtingen en maatregelen van sociale aard (zie Titel VI ED)

▪ voor de VME en de ESCO als eindleverancier

▪ procedure bij wanbetaling (herinneringen, ombudsdienst, alternatieve geschillenbeslechting, 
flexibele betalingsmogelijkheden)

▪ procedure tot opzegging leveringscontract (beperkte gronden en o.a. met standstill periodes)

▪ verhuizing

▪ beperkte mogelijkheden tot afsluiting

▪ algemene regels rond consumentenbescherming of B2B-regels, zoals o.a.

▪ consumentenkrediet

▪ lijst met onrechtmatige bedingen

▪ geen kennelijk onevenwicht

▪ verbod op gezamenlijk aanbod
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tarifering: evoluerend regelgevend kader

▪ nog geen technisch reglement (art. 4/1.2.1. Energiedecreet)

▪ (nog?) geen gereguleerde warmtetarieven => federaal?

▪ vrijwillige onderwerping aan “nmda-principe”
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Warmtenet 
2.0?

61
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DNB Fotovoltaïsche installatie (“PV”) 

Centrale bron 
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DNB 

Private warmte 

Private warmte 

Private warmte 

Laadpalen 
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spanningsveld elektrische en thermische energie

▪ geen duidelijke begrenzing van het warmtenet

▪ meerdere gebouwen

▪ verwarmen / koelen van ruimten

▪ geheel van leidingen
▪ “buiten”

▪ “binnen”?

▪ en daarmee verbonden hulpmiddelen
▪ welke?

▪ geen duidelijke definitie van collectieve bron of (de)centrale productie-installatie

▪ kwalificatie via definitie rollen?
▪ art. 1.1.3, 133°/1 ED j° art. 1.1.3, 11°/1 ED afnemers van thermische energie: eigen behoefte?

▪ maar: 1.1.1, 24° EB j° art. 3/1.4.1 EB: eindgebruikers ongeacht overeenkomst doorslaggevend

▪ zie ook ontwerp decreetwijziging: gelijkschakeling tussenpersonen

▪ lokale regelgeving thermische  Europees kader elektrische
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Casus 1

▪ warmtenet 
elektriciteitsnet

▪ Centrale bron?
▪ enkel decentraal?

▪ Schakelkast ESCO
▪ fictie?

▪ eigendom?

▪ Verboden 
privédistributienet
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“Kwalificatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schakelkast 

ESCO 
DNB Fotovoltaïsche installatie (“PV”) 

WP 1 

WP 2 

WP 3 

DNB 

Private warmte 

Private warmte 

Private warmte 

Laadpalen 

Combitank 

Combitank 

Combitank 



© Eubelius

Casus 2

▪ warmtenet 
elektriciteitsnet
▪ Laadpalen?

▪ EU-regel

▪ Centrale bron?
▪ één?

▪ meerdere centraal?

▪ verschillende 
decentraal?

▪ Schakelkast ESCO
▪ fictie?

▪ eigendom?

▪ Rechtsonzekerheid en 
suboptimale 
(technische) 
oplossingen?
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Schakelkast 

ESCO 
DNB Fotovoltaïsche installatie (“PV”) 

Centrale bron 

WP 1 

WP 2 

WP 3 

DNB 

Private warmte 

Private warmte 

Private warmte 

Laadpalen 

“Grenzen”
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Casus 3

▪ warmtenet 
elektriciteitsnet

▪ Centrale bron?
▪ verschillende 

decentraal?

▪ “kavels”

▪ Schakelkast ESCO
▪ fictie?

▪ eigendom?

▪ Rechtsonzekerheid en 
suboptimale 
(technische) 
oplossingen?

65

“Binneninstallatie”
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Casus 4 

Centraal gestuurd neutraal net 
(BEO-veld) met individuele 
warmtepompen

▪ warmtenet of 
collectieve bron?

▪ beheerder?

▪ leverancier?
▪ geen afgewerkt product

▪ “tussenpersoon”

▪ kostenverdelingsregels 
toepassen bij 
overeenkomst met VME

▪ quid “nul” energiekost? 

Evoluerend kader
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Schakelkast 

ESCO 
DNB Fotovoltaïsche installatie (“PV”) 

Centrale bron / Productie-installatie 

Private WP 

Private WP 

Private WP 

DNB 

Private warmte 

Private warmte 

Private warmte 

“Kosten”



Hartelijk dank voor
uw aandacht!
Thomas Vandenberghe

Deze presentatie dient louter voor informatieve 
doeleinden en kan niet beschouwd worden als 
een juridisch advies. 

Voor vragen, contacteer mij op onderstaande 
gegevens:

thomas.vandenberghe@eubelius.com www.Eubelius.com


