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Nieuwsflits 2021/22     28/06/2021 

Premie-aanvragen thuisbatterijen en PV-installaties 
Via een recente parlementaire vraag en via VEKA vernamen we details over het aantal reeds 

aangevraagde premies voor thuisbatterijen en PV-installaties. We gaan hier dieper in op de 

premie-aanvragen, het beschikbare budget en wat er gebeurt wanneer dit budget opgebruikt is. 

Aantal steunaanvragen voor PV-systemen 
Uit een parlementaire vraag bleek dat Fluvius tussen 1 januari 2021 en 5 mei 2021 3.338 aanvragen 
voor PV-premies ontvangen heeft. De voorlopige installatiecijfers tot 30/04/2021 gaven aan dat er 
7.498 aanmeldingen waren. Om de premie aan te vragen is het noodzakelijk dat de aanmelding op 
basis van AREI-keuring verwerkt is. Omwille van vertragingen en omdat er tot 3 maand na AREI-
keuring tijd is om de premie aan te vragen, zullen een deel van de resterende 4.160 installaties de 
komende maanden nog een premie aanvragen. De overige installaties zullen voornamelijk 
uitbreidingen van bestaande installaties met terugdraaiende teller zijn die uitgesteld werden tot 
begin 2021 en installaties bij nieuwe of recente gebouwen die niet meer eind 2020 geplaatst konden 
worden. 
 
Aantal steunaanvragen voor thuisbatterijen 
Fluvius ontving tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021  890 premie-aanvragen voor thuisbatterijen, 
goed voor een totale capaciteit van 9.978 kWh en een totaal premiebedrag van 2,1 miljoen euro. 
Deze cijfers werden gedetailleerd per provincie ter beschikking gesteld: 
 

Premie 
thuisbatterij jan-
maart 2021 

Som gevraagd 
premiebedrag 
(euro) per 
provincie 

Som capaciteit 
(kWh) per 
provincie 

Aantal per 
Provincie 

gemiddelde 
capaciteit (kWh) 
per installatie 

gemiddelde 
premie per 
installatie 
(euro) 

Antwerpen 467.280  2.301  181 12,71 2.582  

Limburg 341.933  1.563  130 12,03 2.630  

Oost-Vlaanderen 569.010  2.704  272 9,94 2.092  

Vlaams-Brabant 313.231  1.533  126 12,17 2.486  

West-Vlaanderen 414.704  1.876  181 10,37 2.291  

Totaal 2.106.158  9.978  890 11,21 2.366  

 

Volgens een wetsvoorstel van het kabinet Demir zou vanaf 1 april 2021 de thuisbatterijpremie 
wijzigen. Op de parlementaire vraag werd geen antwoord gegeven over het aantal aanvragen vanaf 1 
april 2021. PV-Vlaanderen ontving ondertussen echter een indicatie over het aantal aanvragen vanaf 
1 april 2021 tot 8 mei 2021: dit gaat over ongeveer 430 aanvragen voor een thuisbatterij. Uit deze 
cijfers kan echter niet de conclusie getrokken worden dat er een terugval is in aantal verkochte 
batterij-installaties: terwijl aanvragen in het eerste kwartaal van 2021 na de verkoop konden 
gebeuren, kan u sinds 1 april na de AREI-keuring een aanmelding doen, in afwachting van de 
definitieve stemming over de premie. Door oplopende levertermijnen kan de periode tussen verkoop 
en AREI-keuring substantieel zijn.  
Een deel van de installaties die aangemeld werden in april en mei zullen bovendien verkopen zijn uit 
het eerste kwartaal die onder de nieuwe premievoorwaarden een hoger premiebedrag wensen te 
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ontvangen zonder injectielimiet. Ook de cijfers uit het eerste kwartaal kunnen dus niet 
geëxtrapoleerd worden. We merken nogmaals op dat deze voorwaarden nog niet definitief gestemd 
zijn door het Vlaams Parlement, al verwachten we een finale goedkeuring tegen midden juli. 

Zal het budget voor de thuisbatterijpremie op zijn voor het einde van het jaar? 
Zoals eerder aangekondigd is er een eindig budget voor 2021, en werd er in totaal 22 miljoen euro 
voorzien voor de ondersteuning van thuisbatterijen. De aanvragen tot eind maart zijn goed voor een 
totaalbudget van 2,1 miljoen euro, wat betekent dat er 19,9 miljoen euro steun overblijft vanaf 1 
april. Als alle batterijsystemen maximale steun zouden aanvragen, zou er budget zijn voor 7.803 
installaties gekeurd vanaf 1 april. Aangezien er ook installaties kleiner dan 6 kWh zijn, zal het finale 
aantal ondersteunde installaties normaal groter zijn. 

Op het eerste zicht lijkt uit een extrapolatie van de cijfers uit april en mei dat het premiebedrag ruim 
voldoende is. We haalden eerder aan dat het onmogelijk is om de cijfers te vergelijken, en er geen 
zicht is op het aantal verkochte installaties dat momenteel wacht op de levering van omvormers of 
batterijen om de AREI-keuring te kunnen uitvoeren. Dit zorgt er echter voor dat het budget 
opgebruikt kan zijn tussen het moment van de verkoop en het moment van AREI-keuring. Daarom 
hebben we gepleit voor een reservatiesysteem, en blijven we dit probleem aankaarten en de cijfers 
opvolgen. 

We willen herhalen dat het aanvragen van een premie tot en met 31/3/2021 niet betekent dat er 
een premiebedrag gereserveerd is. Als de AREI-keuring gebeurt nadat het budget opgebruikt is, zal 
het aangevraagde subsidiebedrag dan ook niet ontvangen worden. 

Zal het budget voor de PV-premie op zijn voor het einde van dit jaar? 
Net als voor de batterijpremie is het premie voor nieuwe PV-installaties eindig. Zoals eerder 
aangekondigd, bedraagt het premiebudget voor 2021 32,4 miljoen euro. De premie bedraagt 
maximaal €1500 voor de algemene doelgroep (max. 40% factuur) en €1800 voor beschermde 
afnemers (max. 48% van gefactureerde bedrag). In het weinig waarschijnlijke geval dat alle 
installaties geplaatst werden door beschermde afnemers, met minimaal 6 kWp en een kostprijs van 
minimaal 3750 euro, is er budget voor 18.000 installaties. De details van de installaties zijn moeilijk te 
voorspellen, maar er is naar alle waarschijnlijk budget voor 20.000 à 30.000 installaties.  

Voorspellingen zijn moeilijk, omdat er niet elke maand evenveel panelen verkocht worden. Als we de 
3.338 voorlopige premie-aanvragen toch zouden extrapoleren, komen we op een totaal van 9.747 
premie-aanvragen. Zoals vermeld is er echter een vertraging bij de verwerking van aangemelde PV-
installaties. 
 
Wat als het budget voor de batterijpremie of PV-premie op is voor het eind van het jaar? 
Een mogelijke oplossing als er een aankondiging komt dat het budget opgebruikt is, is om op dat 
moment de AREI-keuring uit te stellen tot in 2022. Dit zal er wel voor zorgen dat het premiebedrag 
lager is, dus we raden u aan om dit risico zeker in de tweede helft van het jaar mee te delen aan uw 
klanten. Let wel op: de premie-aanvraag voor thuisbatterijen moet binnen 6 maand na eindfactuur 
worden ingediend. De PV-premie moet binnen 3 maanden na indienstname worden aangevraagd (bij 
aanmelding installatie). 
We vroegen VEKA om regelmatig te communiceren over de evolutie van het aantal installaties, om zo 
tijdig te kunnen waarschuwen wanneer het budget bijna opgebruikt is. We houden u hiervan op de 
hoogte. 
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