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In onze nieuwsbrief van 18/02/2021 kon je lezen dat de Vlaamse overheid een eerste ontwerp 

had goedgekeurd voor een compensatieregeling die de retroactieve investeringspremie werd 

genoemd. We pikken de draad op. 
    

Waar staan we intussen? 
 

Op 07/04/2021 bezorgde de Raad van State een positief advies aan de Vlaamse Regering. De 

ontwerpregeling werd goedgekeurd en is dus definitief. 
 

De compensatieregeling wordt wel pas van kracht na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zo 

ver zijn we nog niet. Mogelijks wordt het Besluit van de Vlaamse Regering in de komende 

weken gepubliceerd. 
 

De tekst bepaalt verder dat de retroactieve investeringspremie uiterlijk 6 maanden na de 

plaatsing van de digitale meter ingediend moet zijn via de website van Fluvius. De eigenaars die 

nu al een digitale teller hebben, hebben dus 6 maanden om de premie aan te vragen, vanaf het 

moment dat het Besluit gepubliceerd is in het Staatsblad. 
 

Klik hier om de volledige tekst van het Besluit na te lezen 
 

   

Niet op twee paarden wedden 
 

Het Besluit bepaalt dat je een compensatie kan aanvragen enkel en alleen wanneer je afziet 

van verdere juridische stappen tegen de overheid. Het is m.a.w. niet mogelijk om de 

retroactieve investeringspremie aan te vragen en tezelfdertijd een procedure op te starten 

tegen de overheid, in de hoop een grotere schadevergoeding te verkrijgen. Aangezien de Raad 

van State een positief advies gaf over de ontwerptekst, geeft ze aan dat deze voorwaarde 

wettelijk is, en kan blijven bestaan. De voorwaarde werd dus integraal in het Besluit 

opgenomen. 
 

De Raad van State argumenteert dat de voorwaarde niet onevenredig is, omdat de vergoeding 

die de overheid toekent in een zekerheid voorziet om de schade te compenseren. De overheid 

gaat bij het berekenen van de compensatie uit van een gemiddeld rendement van 5 %, en ook 

dat wordt door de Raad van State aanvaard, omdat de eigenaars die menen dat zij een groter 

nadeel leden, nog steeds een rechtsvordering kunnen indienen in plaats van de premie aan te 

vragen. De onzekerheid van de uitkomst van dergelijke rechtsvordering wordt gezien als eigen 

aan een jurisdictionele beoordeling en kan dus geen rol spelen in het bepalen van de 

voorwaarden van de compensatie. 
 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60870C80364ED900080007B7


Daar tegenover staat wel dat de eigenaars voldoende duidelijkheid moeten hebben, alvorens zij 

een keuze maken. Dat houdt in dat de eigenaars inzicht krijgen in de omvang van de premie 

en er duidelijkheid moet bestaan over de omvang en aard van de geleden schade. En aan 

deze twee voorwaarden is voldaan volgens de Raad van State. 
 

Eén opmerking wel nog: de Vlaamse regering heeft voor deze regeling het advies gekregen van 

de Afdeling Wetgeving van de Raad van State. Het zou dus kunnen dat wanneer een 

belanghebbende partij dit Besluit aanvecht voor het Grondwettelijk Hof deze rechters tóch 

oordelen dat dit Besluit in strijd is met bepaalde principes en wetsbepalingen. 
 

Hier vind je de voorwaarden om beroep te doen op de retroactieve investeringspremie 

 

Goed om weten in dat verband 

In volgende gevallen zal de compensatie moeten worden teruggestort aan de overheid: 

 Wanneer de installatie binnen een termijn van 15 jaar (volgende op de datum van de 

indienstneming) wordt verplaatst naar een ander perceel 

 Wanneer de installatie minder dan 5 jaar operationeel blijft 

 Wanneer er niet meer aan de voorwaarden voldaan wordt 
 

   

Ons advies 
 

Wij geloven dat het onze taak is als rechtsbijstandverzekeraar om onze klanten eerlijk en 

correct, in alle transparantie, bij te staan met advies. Op basis van eigen juridische inzichten 

en opzoekingen zouden wij onze klanten het volgende adviseren: 
 

Klanten die al een digitale meter hebben 

De klant kiest voor een compensatie: 

 De eigenaar heeft zekerheid dat hij een compensatie krijgt en kent ook onmiddellijk 

het bedrag. Hij zal de premie relatief snel ontvangen. 

 Deze eigenaars hebben 6 maanden om de premie aan te vragen (na de publicatie van 

het Besluit) 

 Om beroep te doen op de retroactieve investeringspremie, moet de aanvrager 

uitdrukkelijk afstand doen van iedere rechtsvordering t.a.v. het Vlaamse Gewest. Dit is 

een van de opschortende voorwaarden voor het ontvangen van de premie 

De klant kiest voor een rechtsvordering: 

 Een klant die oordeelt dat zijn geleden schade veel hoger ligt dan de retroactieve 

investeringspremie, kan door middel van een procedure proberen een hoger bedrag in 

de wacht slepen 

 Er is onzekerheid over de uitkomst van de procedure, na een tijdrovende procedure 

kan de klant met lege handen achterblijven (of met een lagere compensatie dan 

eerder aangeboden) 

De moeilijkheid ligt bij het aantonen van de concrete schade, minder bij het aantonen van de 

fout van de Vlaamse Regering. Dat maakt dat er grote onzekerheid is bij het starten van een 

proces. Het is geen uitgemaakte zaak dat een rechter de verzekerde een schadevergoeding 

zal toekennen. Als er wel een vergoeding wordt toegekend, is het bovendien niet zeker dat 

deze hoger zal liggen dan de investeringspremie die zou worden uitgekeerd.  
 

https://energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/groene-energie-opwekken/zonne-energie/zonnepanelen-voor-elektriciteit/retroactieve-investeringspremie-terugdraaiende-teller/veelgestelde-vragen-terugdraaiende-teller/ik-heb-zonnepanelen-en-een-digitale-meter/aan-welke-voorwaarden-moeten-de-installatie-en-de-aanvraag-voldoen-voor-de-retroactieve


Verschillende adviezen van advocaten die zoals ons bezig zijn met deze materie, sturen ook 

aan op voorzichtigheid. 
 

We adviseren de eigenaars van zonnepanelen die nu reeds een digitale meter hebben, om 

voor de zekerheid te gaan en de premie te aanvaarden. 
 

Klanten die nog een analoge meter hebben 
 

Deze klanten kunnen pas een premie aanvragen vanaf het ogenblik dat de analoge meter 

vervangen wordt door een digitale. Zonnepaneleneigenaars werden geschrapt als prioritaire 

groep voor de installatie van een digitale meter. Zij kunnen tot 01/01/2025 aan Fluvius laten 

weten dat zij nog geen digitale meter wensen. 
 

Dat in acht genomen, hebben deze eigenaars de tijd om enkele testcases af te wachten. Zo 

kunnen zij beter geïnformeerd een beslissing nemen. 
 

We adviseren deze klanten graag verder na het onderzoeken van enkele testcases. We 

houden er rekening mee dat één positieve uitspraak niet automatisch betekent dat elke 

procedure een succes wordt. Veel hangt af van concrete omstandigheden die dossier per 

dossier verschillen. 
 

   

 

Ook andere recente evoluties volgen we voor je op: 

 Op 2 juni keurde het Vlaamse parlement een voorstel tot wijziging van het 

Energiedecreet goed. Dankzij die wijziging is energieregulator VREG in staat tarieven 

met terugwerkende kracht aan te passen. Zo kunnen eigenaars van zonnepanelen 

vergoed worden voor de dubbele aanrekening van het gebruik van het 

elektriciteitsnet. Het decreet is ook al bekrachtigd en aangekondigd door de Vlaamse 

Regering. Het moet wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad; 

 De Vlaamse regering heeft vorige week een akkoord bereikt over een bijkomende 

compensatie voor eigenaars van zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp. 

Dit akkoord voorziet een éénmalige premie van 1.163 EUR. Over dit akkoord moet nog 

wel advies ingewonnen worden bij de Raad van State. 

Bij vragen over concrete dossiers, helpt de toegewezen schadebeheerder je met plezier 

verder. Je kan hem of haar aanschrijven via schadebeheer@euromex.be. Vergeet het 

dossiernummer niet te vermelden. 
    

Wanneer het besluit gepubliceerd wordt, geven we je een 

seintje en brengen we opnieuw een update. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Anke Nelis en Natalie De Middelaer 

juridisch specialisten 
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