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Verlenging aanvraagtermijn thuisbatterijpremie 2021 
Eind 2021 werd de aanvraagprocedure gewijzigd voor de thuisbatterijpremie. Hiermee trachtte 

men op korte termijn een oplossing te vinden voor de lange doorlooptermijn van deze procedure 

en te vermijden dat sommige consumenten geen premie zouden krijgen door vertragingen bij 

Fluvius. Vanaf dit jaar werd de AREI keuringsdatum ingevoerd als structurele oplossing. Toch bleek 

dat enkele dossiers zouden moeten worden geweigerd door laattijdigheid. De regering besliste nu 

om voor die dossiers uit 2021 de aanvraagtermijn van 9 naar 15 maanden te verlengen.  

Door het enorm aantal ingediende dossiers liep de behandelingstermijn, bij zowel het VEKA als 

Fluvius, sterk op eind 2021. De verklaring op eer werd gewijzigd vanaf 1 november 2021 om ervoor 

te zorgen dat vertragingen bij Fluvius niet resulteren in verlies van de premie voor particulieren. 

Daardoor moest een informatie-uitwisseling worden opgezet tussen het VEKA en Fluvius.  

Recent heeft Fluvius aan het VEKA aangegeven dat een groot aantal dossiers niet tijdig bij Fluvius 

werden aangemeld. Bijgevolg zal een groot aantal van deze groep premiedossiers moeten worden 

geweigerd. Daarom werd voorgesteld om de periode die burgers hebben om na de datum van 

indienstname hun premiedossier bij het VEKA in te dienen te verlengen van negen naar vijftien 

maanden voor dossiers met een datum van indienstname in 2021. De consument heeft op deze 

manier meer tijd om opnieuw een premiedossier in te dienen in het geval deze reeds wegens 

laattijdigheid werd geweigerd. Indien het premiedossier van uw klant (met indienstname 2021) werd 

geweigerd, kan u hem/haar dus aanbevelen dit alsnog opnieuw in te dienen. 

Hierdoor wordt dus een uitzondering op de aanvraagtermijn voorzien voor thuisbatterijen die in 

2021 in gebruik werden genomen. Voor de dossiers met indienstname in 2022 (en later) zal de 

aanvraagtermijn van 9 maanden blijven gelden.  
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