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Nieuwsflits 2021/26     20/07/2021 

Retroactieve investeringspremie na verlies TDT 
Op 9 juli keurde de Vlaamse Regering de retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars 

waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegviel definitief goed. Belangrijk aandachtspunt is dat 

installateur en/of klant hun PV- installaties ten laatste op 1 oktober correct aangemeld hebben bij 

Fluvius. Bij alle uitbreidingen van bestaande PV-installaties vanaf 1 oktober 2021 zal een digitale 

meter geplaatst worden op de volledige installaties. Uitbreidingen die tot en met 30 september 

gebeuren, kunnen de plaatsing van de digitale meter weigeren tot uiterlijk eind 2025. Het 

piekvermogen voor de premie wordt bepaald op basis van het vermogen dat op 28 februari 2021 

aanwezig was: een uitbreiding die nog gebeurt zorgt dus niet voor een hogere compensatie. 

Kader 

In januari vernietigde het grondwettelijk hof het principe van de terugdraaiende teller. De Vlaamse 
regering zette als reactie daarop de uitrol van de digitale meter stop (eerst tot 1 april, later tot 1 juli) 
om een compensatieregeling uit te werken. De retroactieve investeringspremie is nu finaal 
goedgekeurd door de Vlaamse Regeering. 

Zonnepaneeleigenaars die voor 1 januari 2021 zonnepanelen plaatsten en over een digitale meter 
beschikken kunnen vanaf 20 juli een retroactieve investeringspremie aanvragen. De Vlaamse 
regering wil daarmee het verlies van het terugdraaiende teller principe compenseren. 

Hoogte van de premie 

Zoals in vorige nieuwsflits aangegeven werd de hoogte van de premie bepaalt door voor een 
referentie-installatie de premie te bereken nodig om een rendement van 5% op 15 jaar te halen. De 
retroactieve investeringspremie is een eenheidsbedrag (euro per geïnstalleerd piekvermogen) en 
hangt af van jaar van plaatsing van de installatie en het jaar van plaatsing van de digitale meter. Het 
maximale bedrag is afgetopt op een piekvermogen van 10kWp.  

Wie vandaag nog geen digitale meter heeft, maar voor 31 december 2025 over één beschikt, kan ook 
nog een retroactieve investeringspremie aanvragen. De hoogte van de premie neemt af naarmate 
men de plaatsing van de digitale meter verder uitstelt.  
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Wie voor 31 december 2023 op eigen initiatief een digitale meter laat installeren door 
distributienetbeheerder krijgt een verhoging van de retroactieve investeringspremie met 100 euro.  

Voor wie een installatie uitgebreid heeft, wordt de hoogte van de premie bepaald door het jaar van 
indienstname van de oorspronkelijke (oudste) zonnepaneelinstallatie: als u een installatie uit 2016 
uitbreidt, kan u dus 375 €/kWp retroactieve investeringspremie ontvangen. De hoogte van de premie 
wordt bepaald door het piekvermogen van de panelen dat op 28 februari 2021 op de EAN is 
aangesloten (beperkt tot 10 kWp). Installaties geplaatst (bewijs AREI of installatiefactuur) voor 28 
februari, kunnen nog tot 1 oktober aangemeld worden om de premie te kunnen aanvragen. 
Uitbreidingen na 28 februari (bewijs op basis van de installatiefactuur of een AREI-keuringsattest) 
komen niet meer in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie. 

Aanvragen indienen 

Vanaf 20 juli zal het aanvraagloket voor deze retroactieve investeringspremie normaalgezien worden 
geopend. Vanaf deze datum kan men via de Fluvius website een aanvraag indienen.  

De aanvragen zijn vooreerst mogelijk voor zij die nu al een digitale meter hebben. Ze kunnen 
gedurende zes maanden (dus tot 19 januari 2022) een premie aanvragen.  

Wie digitale meter laat plaatsen (of via natuurlijke uitrol aan de beurt komt) heeft uiterlijk 6 
maanden na plaatsing van de digitale meter de tijd om de retroactieve premie aan te vragen en dit 
tot uiterlijk 31 december 2025.  

Aanvragen bevatten volgende informatie: 

1) de unieke identificatie, het rijksregisternummer, bis-nummer of ondernemingsnummer en  
de  contactgegevens  van  de  aanvrager  van  de retroactieve  investeringspremie  

2) het rekeningnummer waarop de retroactieve investeringspremie wordt uitbetaald  

3) de  identificatie  van  de  decentrale  productie-installatie  aan  de  hand  van  het  EAN-
nummer van het toegangspunt  

4) de datum van indienstneming van de decentrale productie-installatie 
5) het geïnstalleerd vermogen van de decentrale productie-installatie uitgedrukt in kWp  
6)  de datum van de plaatsing van de digitale meter. 

Voor hoogte wordt gekeken naar piekvermogen aangesloten op bepaald EAN nummer (maximale 
vermogen wordt beperkt tot 10kWp). En moet worden aangetoond op basis van installatiefactuur of 
AREI keuringsattest. Indien het niet kan worden aangetoond wordt het gelijkgesteld aan het 
piekvermogen van de omvormer.  

Verdere uitrol digitale meter 

Zoals in eerdere nieuwsflitsen aangegeven stopte de Vlaamse regering de prioritaire uitrol van de 
digitale meter bij prosumenten na het arrest van het Grondwettelijk Hof. Deze uitrol zal nu worden 
hervat waarbij ook prosumenten volgens de normale uitrolplanning aan bod komen. De planning is 
geografisch opgesteld (gemeente per gemeente, straat per straat). Er is wel opgenomen dat 
prosumenten ten laatste vijftien jaar na datum van indienstname van de installatie over een digitale 
meter moeten beschikken.  

Bij nieuwe installaties wordt nog steeds prioritair een digitale meter geplaatst binnen de 90 dagen. 
Bij een uitbreiding na 1 oktober 2021 zal ook een digitale meter voor de gehele installatie worden 
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geplaatst. Voor een uitbreiding die tot en met 30 september 2021 gekeurd en aangemeld is, kan u 
dus ook de plaatsing van de digitale meter weigeren, volgens bovenstaande voorwaarden. 

Algemene voorwaarden voor retroactieve premie:  
- De retroactieve investeringspremie geldt enkel voor eigenaars van decentrale productie-

installatie met nominaal vermogen van maximaal 10kVA in dienst genomen tussen 1/1/2006 
en 31/12/2020.  

- De decentrale productie-installatie is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en de  
omvormer  van de  decentrale  productie-installatie  is  in  staat zijn elektriciteit  te injecteren  
op  het  elektriciteitsdistributienet  en  heeft  dat gedurende  de  laatste  twaalf maanden nog 
gedaan 

- Op 14/1/2021 (datum uitspraak GWH) genoot de installatie nog van het terugdraaiende 
teller principe. 

- De decentrale productie-installatie is uiterlijk op 1 oktober 2021 aangemeld bij  de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder    van    het    elektriciteitsdistributienet    waarop    de 
installatie aangesloten is.  

- er  is  een digitale  meter geplaatst of een andere meter geplaatst die de injectie en afname 
afzonderlijk kan meten 

- de  eigenaar  of  de  gebruiker  van  de  decentrale  productie-installatie  heeft  de 
netbeheerder  vanaf  1  januari  2025 voor de plaatsing  van  een  digitale  meter niet  de 
toegang geweigerd tot de ruimte waarin de elektriciteits-of aardgasmeter is opgesteld en 
waarover hij het eigendoms-of gebruiksrecht heeft 

Retroactieve investeringspremie moet worden terugbetaald als:  
- Men niet meer voldoet aan de voorwaarden 
- De installatie binnen de 15 jaar na indienstname wordt verplaatst naar ander perceel.  
- De installatie geen 5 jaar operationeel blijft na de retroactieve investeringspremie 
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