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Premie kleinschalige PV: indienprocedure en modaliteiten
Fluvius maakte bekend hoe de premie voor PV-installatie moet aangevraagd worden. In deze
nieuwsflits geven we u graag het overzicht van de procedure en een aantal andere modaliteiten
Indienprocedure PV premie
Vanaf 2021 vervangt een premie het terugdraaiende teller principe voor PV tot 10 kVA. In de vorige
nieuwsflitsen (14 oktober 2020) lijstten we de voorwaarden op. Fluvius maakte nu ook de
indienprocedure bekend.
Via mijn.fluvius.be kan de premie-aanvraag ingediend worden. Daarbij is vooral de datum van
indienstname belangrijk (na 1 januari 2021) en moeten alle facturen worden toegevoegd. Op de
factuur moet volgende informatie vermeld staan: adres waar PV geplaatst werd, leverings- en
plaatsingsdatum, merk en type zonnepanelen, piekvermogen van zonnepanelen en kostprijs van
materialen en eventuele plaatsing.
Een kopie van alle facturen moet worden toegevoegd. Daarnaast wordt ook een kopie van de
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning gevraagd als de woning aangesloten werd op het
distributienet na 1 januari 2014, maar de vergunning voor deze datum werd ingediend of als de
woning niet op het openbaar net is aangesloten.
Zowel de aanmelding van de installatie bij Fluvius als de aanvraag van de PV-premie moet binnen de
drie maanden na indienstname (datum AREI-keuring) gebeuren. Het is belangrijk dat het
installatienummer van de PV-installatie (beginnend met P of G) opgevraagd wordt bij de
netbeheerder. Dit kan pas nadat de aanmelding van installatie is verwerkt door Fluvius. We bekijken
hoe het proces om dit nummer te verkrijgen gestroomlijnd kan worden.
Toewijzing van het beschikbare premiebudget
We willen er onze leden op wijzen dat het premiebudget voor 2021 momenteel 32,4 miljoen euro
bedraagt. Dit is voldoende voor minimaal 21.600 installaties. Momenteel is nog niet duidelijk welke
regels gevolgd zullen worden als het premiebudget bijna opgebruikt is. We volgen dit verder op.
Fluvius heeft momenteel meerdere maanden vertraging met het verwerken van aanmeldingen van
PV-installaties. We hebben deze problematiek aangekaart en om de termijn van 3 maand te
respecteren zal prioriteit gegeven worden aan aanmeldingen van PV-installaties met AREI-keuring in
2021. We raden toch aan om zo snel mogelijk na AREI-keuring de PV-installatie aan te melden.
RESCert
Verder werd zoals in vorige nieuwsflits gezegd aan deze premie RESCert als kwalitatieve voorwaarde
gekoppeld. Fluvius zal dus ook vragen om het RESCert-nummer van de installateur toe te voegen bij
de aanvraag. We begrepen dat er wachtlijsten zijn om een RESCert-opleiding te kunnen volgen en
volgen ook deze problematiek verder op.
Verhoogde premie voor beschermde afnemers
Beschermde afnemers zijn mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit
en aardgas. (Verhuurders aan) beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen voor de PVinstallatie: 360 €/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 180 €/kWp van 4kWp tot 6
kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.800 euro. Het premiebedrag is bovendien begrensd tot 48%
van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen in plaats van 40%. De nodige
bewijzen moeten hiervoor toegevoegd worden.
Meer informatie en bronnen:
•

Procedure voor aanvraag premie PV en voorwaarden
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