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Premiebudget 2022 en renteloze lening prioritaire 

doelgroep 
Zoals deze week aangekondigd zal de PV-premie in 2022 op dezelfde hoogte blijven als in 2021. 

Daarnaast werd ook een budget van 32,4 miljoen aangekondigd voor deze premie in 2022. Dit 

voorstel moet nog finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarnaast melden we ook het 

voorlopige budget van de thuisbatterijpremie voor 2022 en de renteloze lening voor prioritaire 

doelgroep en exclusief nacht.  

Budget PV premie 

In 2022 zal de premie voor nieuwe PV op bestaande gebouwen niet dalen t.o.v. 2021 zoals eerst 

aangekondigd, maar blijft deze op dezelfde hoogte. Dit betekent het volgende: 

 Algemene premie Premie beschermde afnemers 

Premiebedrag tot 4 kWp 300 euro/kWp 360 euro/kWp 

Premiebedrag 4 tot 6 kWp 150 euro/kWp 180 euro/kWp 

Maximaal premiebedrag 1500 euro (max 40% van de 
investeringskosten incl. BTW) 

1800 euro (max 48% van de 
investeringskosten incl. BTW) 

De minister kondigde ook het budget van de PV-premie aan voor 2022.  

In 2021 werd gerekend dat maximaal  27.000 PV-installaties met gemiddeld grootte van 4 kWp de 

premie zouden aanvragen. Dit resulteerde in een nodig budget van €32,4 miljoen. Dit budget werd 

voorzien via het Energiefonds. De vertrouwensbreuk na de terugdraaiende teller zorgde ervoor dat 

dit budget niet zal opgebruikt zijn.  

Voor het budget van 2022 schatte men opnieuw 27.000 installaties. Op basis van de originele 

verlaging zou 24,3 miljoen nodig zijn. De minister kondigt nu aan om via het energiefonds nog 8,1 

miljoen extra vrij te maken om zo de “meerkost” ten gevolge van het behouden van de 

premiehoogte op te vangen. Het totaalbudget is zo voor 2022 32,4 miljoen euro.  

Budget thuisbatterijpremie  

In de beleids- en begrotingstoelichting Energie en Klimaat voor 2022 werd voorlopig een budget 

voorzien van 16,5 miljoen euro voor de thuisbatterijpremie, waarmee er ongeveer 9500 premies 

kunnen worden toegekend. De volgende jaren wordt het voorziene budget jaarlijks telkens met 25 % 

afgebouwd. In november en december wordt de begroting door verschillende commissies besproken 

zodat het Vlaams Parlement voor het einde van het kalenderjaar over de begroting kan stemmen. 

Renteloze lening prioritaire doelgroep en exclusief nacht 

Personen die behoren tot de prioritaire doelgroep of personen met een exclusief nachttarief kunnen 

voor energiebesparende werken aan hun woning (bv isolatie, hoogrendementsglas of vervangen van 

oude ketel) gebruik maken van een renteloze energielening (0% interest). Ook niet-commerciële 

rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen konden vanaf 2021 een renteloze lening 

aanvragen.  

Er kan maximaal 15.000 euro geleend worden (in maximaal 4 schijven). Het geleende bedrag moet 

op 10 jaar worden terugbetaald. Daarvoor moet u contact opnemen met het energiehuis dat voor uw 
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gemeente de energielening toekent. U vindt deze hier terug. De kredietcommissie van het 

energiehuis keurt de aanvraag al dan niet goed en bezorgt de goedgekeurde kredieten aan VEKA. 

VEKA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementering van het Vlaams Gewest en 

geeft binnen de week haar definitieve goedkeuring. Zodra de energielening is afgesloten beheert uw 

energiehuis uw lening. 
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