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Thuisbatterijpremie overzicht _ erratum 
In verschillende nieuwsflitsen communiceerden we over de hoogte en voorwaarden van de 

thuisbatterijpremie. Daarnaast legden we ook de belangrijke punten van de procedure uit om 

recht te hebben op de huidige hoogte van de thuisbatterijpremie. We zetten graag al deze punten 

nogmaals op een rij in deze nieuwsflits. 

Premiehoogte 2021 en 2022 

De maximumpremie per batterij daalt vanaf 2022 van 2550 euro naar 1725 euro. De details per kWh 

kan u hieronder nalezen. We raden u aan om uw klanten hiervan op de hoogte te houden. 

  

Wat bepaalt de premiehoogte? 

De huidige premiehoogte wordt enkel toegekend als aan alle van onderstaande voorwaarden wordt 

voldaan: 

• uw thuisbatterij geplaatst en gekeurd is in 2021 

• uw digitale meter geplaatst is in 2021 

• uw premiedossier volledig en uiterlijk op 31/12/2021 ingediend is. 

Dit verschilt van de investeringspremie voor nieuwe PV waarbij de datum van indienstname (AREI-
datum) de premiehoogte bepaalt.  

Er zijn geen uitzonderingen: 
- Een vertraging bij levering of plaatsing zal niet aanvaard worden om recht te hebben op de 

premie 2021.  
- Een latere plaatsing van digitale meter door Fluvius (binnen de wettelijke termijn van 30 

werkdagen na goedkeuring van de offerte) zal niet aanvaard worden om recht te hebben op 
de premiehoogte van 2021.  
 

Welke voorwaarden zijn nodig om een volledig dossier te hebben? 
Om uw premie aan te vragen bij VEKA (via https://apps.energiesparen.be/thuisbatterij-premie-
aanvragen), moet u de aanmelding van uw PV-installatie, aanmelding van uw thuisbatterij en 
plaatsing van de digitale meter kunnen aantonen. Dit bewijst u via een attest dat u via Fluvius kan 
aanvragen: https://s.chkmkt.com/?e=167648&d=e&h=AEECA465F152396&l=nl  

Tijdens de aanvraag van uw attest, moet u uw G- of PVZ nummer invullen. Dit is het nummer dat u 
van Fluvius ontvangt bij aanmelding van uw PV-installatie. Indien u dit (nog) niet ontving, stuur een 
mail naar Fluvius via fluvius-Zonnepanelen@fluvius.be  
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Binnen welke termijn wordt mijn digitale meter geplaatst?  
Nieuwe PV-installatie met thuisbatterij 
Na de aanmelding van een PV-installatie wordt gratis een digitale meter geplaatst, met een niet-
bindende doorlooptijd van 90 dagen. Omdat de doorlooptijden om aanmeldingen te verwerken en 
de tijd om daarna een digitale meter te plaatsen kunnen oplopen en omdat u ook nog tijd moet 
voorzien om de nodige attesten te ontvangen van Fluvius en de premie-aanvraag in te dienen, raden 
we u aan om niet te wachten op de gratis meter maar om een digitale meter expliciet (en betalend) 
aan te vragen. Dit leidt tot een snellere plaatsing van de digitale meter. We raden u aan dit ook te 
melden aan uw klanten.  
 
Indien u expliciet een meter aanvraagt, is de wettelijke termijn om de offerte te bezorgen maximaal 
10 werkdagen en de wettelijke termijn om na goedkeuring de digitale meter te plaatsen maximaal 30 
werkdagen. Uw digitale meter kan u aanvragen via de website van Fluvius (de minimale kostprijs 
bedraagt 88 euro incl. btw voor wie vervroegd een digitale meter wil). De looptijd tussen de aanvraag 
en plaatsing van de digitale meter kan oplopen. 
 
Wanneer de 30 werkdagen na goedkeuring van de offerte wordt overschreden, kan u een klacht 
indienen bij Fluvius - Klacht melden (eandis.be) of bij de regulator (VREG) 
 
Thuisbatterij bij een PV-installatie geplaatst tot en met 2020 
Als u een thuisbatterij wil plaatsen bij een bestaande installatie zonder digitale meter, geplaatst voor 
2021 die in aanmerking komt voor de retroactieve investeringspremie, zal de retroactieve 
investeringspremie met 100 euro verhoogd worden indien de digitale meter op aanvraag wordt 
geplaatst.  
 
Algemene voorwaarden 
Alle voorwaarden voor de premie kan u hier nalezen. De premie kan u aanvragen via 
https://apps.energiesparen.be/thuisbatterij-premie-aanvragen  
 
Overgebleven budget 
VEKA plaatste op 20 september een teller online op https://www.energiesparen.be/thuisbatterij   
Volgens de laatste cijfers is er nog 11.471.899 euro beschikbaar.  
We vroegen VEKA om deze cijfers regelmatig te updaten en ook de datum toe te voegen waarop de 
laatste actualisatie gebeurde. 
 
Omdat er veel tijd verloopt tussen de verkoop van een batterij-installatie en de aanvraag van de 
batterijpremie, geeft dit cijfer geen inzicht op de verkochte installaties die tot eind dit jaar een 
premie zullen aanvragen. Daarom hebben we herhaaldelijk gepleit om een reservatiesysteem in te 
voeren, maar hier werd tot op heden niet op ingegaan.  
 
Toekomstig budget thuisbatterijpremie 
Voorlopig werd nog geen beslissing genomen over het budget voor de batterijpremie in 2022. We 
vroegen aan VEKA om dit zo snel mogelijk bekend te maken. 
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