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Details procedure batterijpremie 
Zoals in nieuwsflits 59 aangekondigd zal niet het attest dat Fluvius aflevert, maar een verklaring op 

eer van de installateur dat een decentrale productie-installatie aanwezig is die correct is 

aangemeld bij Fluvius, er een digitale meter werd geplaatst en de thuisbatterij correct is 

aangemeld bij Fluvius. We geven in deze nieuwsflits graag wat meer uitleg.  

Verklaring op eer i.p.v. attest Fluvius 

De hoogte van de thuisbatterijpremie wordt nog steeds bepaald door de datum van premie-aanvraag 

op de VEKA website. Deze premie-aanvraag moet ten laatste op 31 december 2021 gebeuren.  

In het verleden had u hiervoor echter een attest van Fluvius nodig, nu kan de installateur zelf een 

verklaring op eer aanleveren (zie bijlage mail). Daarin verklaart de installateur dat:  

1) er een de er een decentrale productie-installatie aanwezig is op het toegangspunt en 

correct is aangemeld bij Fluvius 

2) er een digitale meter werd geplaatst  

3) de thuisbatterij correct is aangemeld bij Fluvius.  

Bij de behandeling van de premie-aanvragen zal door het VEKA gecontroleerd worden of effectief 

aan die voorwaarden is voldaan. Als na 31 december 2021 blijkt dat de aanvraag niet volledig is, 

zullen de premie-voorwaarden 2022 van toepassing zijn.  

Een attest van Fluvius wordt dus niet meer gevraagd bij de premie-aanvraag maar de nieuwe 

verklaring op eer dient gebruikt te worden. Vanaf dinsdag 9 november zal de online 

premieaanvraagmodule hiervoor aangepast worden. 

Digitale meter 

Een geplaatste digitale meter voor eind 2021 blijft nog steeds een voorwaarde. De doorlooptijd 

tussen aanvraag bij Fluvius en effectieve plaatsing van de digitale meter loopt op. Fluvius garandeert 

dat aanvragen voor 15 november 2021 nog in 2021 geplaatst zullen worden. De digitale meter vraagt 

u zelf best expliciet aan via de website van Fluvius: 

https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=Aansluiting-aanvragen  

De gemiddelde kostprijs bedraag 88 euro incl. btw voor een digitale meter op aanvraag (plus 

eventuele kost indien meterkast moet vervangen worden). Als de installateur zelf de meterkast 

vervangt, kan dit voor de klant voor een substantiële besparing zorgen. Het kan dus interessant zijn 

om het type meterkast bij uw klant te controleren en deze eventueel te vervangen door een model 

“25D60”. We vroegen Fluvius de regelgeving rond meterkasten te verduidelijken en houden u op de 

hoogte. 

Aanmelding batterij 

De thuisbatterij moet bij Fluvius aangemeld worden. Dit hoeft echter niet meer voor 15 november te 

doen om een volledig dossier te hebben, maar moet wel nog voor eind 2021 gebeuren. Het 

premiedossier op de VEKA website kan worden ingediend terwijl Fluvius de aanmelding verwerkt. 

Een aangepaste verklaring op eer (zoals hierboven uitgelegd) volstaat vanaf 9 november om de 

premie aan te vragen.  
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