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Retroactieve investeringspremie: gewijzigde 

aanvraagprocedure en mogelijkheid tot correctie 
Sinds 20 juli kunnen PV-eigenaars met digitale meter de retroactieve investeringspremie 

aanvragen ter compensatie van het wegvallen van het terugdraaiende teller principe. We meldden 

aan VEKA en Fluvius dat er verwarring was over de aanvraagprocedure, waardoor er mogelijks een 

te lage compensatiepremie aangevraagd werd. De procedure is in tussentijd gewijzigd en er werd 

beslist hoe er een correctie kan uitgevoerd worden. We lichten de procedure in deze nieuwsflits 

verder toe.  

Verwarring aanvraagprocedure 

Al meer dan 41.300 eigenaars vroegen de retroactieve investeringspremie aan via Fluvius. Al 17.240 

dossiers werden in tussentijd al goedgekeurd. Het online formulier van Fluvius zorgde echter bij een 

niet verwaarloosbaar aantal prosumenten voor verwarring. In de vorige versie werd standaard 

aangevinkt dat het bij Fluvius gekende omvormervermogen mocht worden gebruikt voor het 

berekenen van de premie. De klant werd gevraagd dit aan te passen indien hij de premie op basis van 

zijn piekvermogen wou ontvangen.  

De hoogte van de premie dient normaalgezien berekend te worden op basis van het piekvermogen 

van de installatie. Omdat het piekvermogen niet voor alle gebruikers gekend is bij of gevalideerd 

werd door Fluvius, moet het piekvermogen gestaafd worden via AREI-keuringsattest of 

installatiefactuur. Omdat het piekvermogen vaak hoger is dan het omvormervermogen, resulteert 

het gebruik van het piekvermogen van de installatie doorgaans in een iets hogere premie dan bij 

berekening op basis van omvormervermogen.  

Fluvius verduidelijkt nu op de website dat consumenten een bewuste keuze moeten maken tussen 

piekvermogen en omvormervermogen: Maak een bewuste keuze tussen een premie op basis van je 

omvormer of piekvermogen | Fluvius.  

 

Wie de premie reeds aanvroeg, maar ongewild het berekenen op basis van omvormervermogen 

aanduidde kan alsnog een herberekening aanvragen. Als het premiedossier nog niet werd behandeld 

door Fluvius kan de consument nog een bijlage toevoegen aan zijn dossier, namelijk zijn factuur of 
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keuringsattest, waardoor Fluvius met het piekvermogen zal rekening houden voor het berekenen van 

de premie. Dit doe je via het webportaal bij het overzicht van je aangevraagde premies:  

 

 

 Is de premie al verwerkt of uitbetaald, dan moet een volledig nieuwe aanvraag worden ingediend. 

Als de nieuwe berekening leidt tot een hogere premie, dan zal het verschil worden bijgepast.  

Deadline aanvragen premie 

Eigenaars van PV-installaties die vandaag al een digitale meter hebben en recht hebben op de 

retroactieve premie hebben nog tot 19 januari 2022.  

Wie nog een klassieke meter heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie aanvragen 

tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter en dit uiterlijk tot en met 31 december 2025. 

De premie daalt over de jaren (zie nieuwsflits 26).  

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/retroactieve-investeringspremie

