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Premie voor slimme sturing en verlenging 

warmtepompboilerpremie 

Naast de retroactieve investeringspremie ter compensatie van het verlies van de terugdraaiende 

teller keurde de Vlaamse Regering op 9 juli ook premies toe voor investeringen die het 

eigenverbruik stimuleren. Daarbij werd de thuisbatterijpremie herzien (zie nieuwsflits 28) en werd 

een nieuwe premie voor slimme sturing uitgewerkt en werd de warmtepompboilerpremie 

verlengd tot 2024.  

Premie voor slimme sturing warmtepomp, elektrische boiler en accumulatieverwarming   

Er werd een finale goedkeuring gegeven voor een nieuwe premie om accumulatieverwarming, 

elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen, voor zover deze investering in 2021 

of 2022 gebeurt. Het bedrag hiervoor bedraagt maximum 50% van de factuur, met een maximum 

van 400 euro. Dergelijke investeringen kunnen het rendement van de PV-installatie en het 

batterijsysteem verhogen.  

Het apparaat waarvoor u deze premie kan aanvragen kan de bestaande apparatuur bij   

accumulatieverwarming, elektrische  boilers en  warmtepompen sturen  om  het  eigenverbruik  in  

bijna-real time  te verhogen, elektrische belastingen te verschuiven naar perioden waarin er een 

overvloed aan   elektriciteit   wordt   geproduceerd   of   het   energieverbruik   van   de   afnemer   te 

verminderen. 

Per EAN-code kan maximaal één premie worden toegekend.  

De  minister  kan  nadere  regels  bepalen  en  technische vereisten  vastleggen  waaraan  de 

werkzaamheden,  producten  en  installaties,  moeten  voldoen  om  in aanmerking te komen voor 

deze premie. 

Een niet-limitatieve lijst met sturingsapparaten die in aanmerking komen voor deze premie zal u 

kunnen consulteren op: https://maakjemeterslim.be/#premie-sew 

Verlenging warmtepompboilerpremie tot 2024 

De premie voor de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler werd verlengd tot en met 31 

december 2024. De basispremie is €300 en is hoger voor beschermde afnemers en afnemers met 

exclusief nacht.  

Activeren kwartierwaarden 
Zoals vermeld in nieuwsflits 27 bevelen we bevelen iedereen aan om gratis de registratie van 
kwartierwaarden te activeren bij alle klanten, om zo de komende maanden beter te kunnen 
inschatten of een thuisbatterij en/of sturingstoestellen interessant zijn. 
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