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Herziening thuisbatterij premie voor aankoop of leasing 
We wezen u eerder op twee ontwerpbesluiten om de batterijpremie te hervormen vanaf 1 april 

2021 (zie nieuwsflitsen 7 en 14). Op 9 juli keurde de Vlaamse Regering deze wijzigingen definitief 

goed, samen met de retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars. Hierdoor zijn de 

maatregelen definitief geldig en kunnen batterijpremies uitbetaald worden1. We hernemen de 

belangrijkste wijzigingen hieronder.  

Gewijzigde premiehoogte en verlenging tot eind 2024 

De hoogte van de thuisbatterijpremie werd herzien en de batterijpremie werd verlengd tot eind 

2024. Deze premievoorwaarden gaan retroactief in voor aanvragen ingediend sinds 1 april 2021.  

 

De thuisbatterijpremie wordt  berekend  op  basis  van de bruikbare geïnstalleerde  capaciteit  van  

de stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit uit gedrukt in kWh voor de 

eerste 4 kWh, en wordt verhoogd op basis van extra geïnstalleerde capaciteit van de stationaire  

installatie  voor  elektrochemische  opslag  van  elektriciteit uit gedrukt  in kWh bovenop de eerste 4 

kWh en tot maximaal 6 kilowattuur en bovenop de 6 kWh en dit tot maximaal 9 kWh. Ook een 

batterij met een capaciteit van meer dan 9 kWh kan voor de eerste 9 kWh een premie krijgen. De 

premie kan echter nooit meer bedragen dan 40% van de investeringskosten. 

Overige wijzigingen 

- Om de premie te kunnen aanvragen moet een digitale meter geplaatst zijn. Een offerte van 

de aanvraag van de digitale meter (zoals in het verleden) is niet meer voldoende.  

- De premie kan ook via een leasing-formule (door de lessee) aangevraagd worden. 

- De injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen werd geschrapt.  

 
1 De eventuele verplichting waar in nieuwsflits 14 naar verwezen werd, om bij een hybride omvormer met groene stroomcertificaten een 
bidirectionele meter te plaatsen als men ook elektriciteit uit het net wil opslaan, zit niet het besluit opgenomen. Het is mogelijk dat Fluvius 
dit de komende maanden nog sverder formaliseert en/of extra controles uitvoert op het aantal certificaten dat toegekend wordt aan 
installaties met hybride omvormers. Om de flexibiliteit van een hybride omvormer in de toekomst maximaal te kunnen benutten, kan het 
dus aangewezen zijn om nu al een bidirectionele meter te plaatsen. 

https://energiesparen.be/thuisbatterij?language=nl
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60E3F7E9364ED9000800033C
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60E472DB364ED900080008B7
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- De premie-aanvraag moet vanaf 1/1/2022 uiterlijk 6 maanden (ipv 3 maanden) in het 

verleden) na factuurdatum of datum waarop het leasecontract is gesloten ingediend worden 

bij VEKA. Tussen 1 april en 31 december 2021 kan men tot uiterlijk 9 maanden na 

factuurdatum of datum waarop leasecontract is afgesloten de premie-aanvraag indienen. 

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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