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Beste makelaar, 
 

In onze nieuwsbrief van 9 juni 2021 beloofden we je een seintje te geven zodra het Besluit 

inzake de retroactieve investeringspremie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is. 
 

Op 15/7/2021 werd het besluit gepubliceerd. Wat betekent dit nu concreet? 

 

1. Eigenaars van zonnepanelen geplaatst voor 2021 met een digitale meter 
 

Vanaf vandaag kan de retroactieve premie worden aangevraagd. Vanaf 20 juli 2021 opent 

immers het digitale loket om de retroactieve premie aan te vragen. Dit digitale loket vind je op 

de website van Fluvius onder 'Mijn Fluvius'. 
 

Hieronder de link naar de aanvraagmodule en de praktische informatie over de aanvraag. 

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/retroactieve-

investeringspremie?app-refresh=1626766123863 
 

Zoals wij in onze Nieuwsbrief van 9 juni 2021 schreven, adviseren wij de eigenaars van 

zonnepanelen die nu reeds een digitale meter hebben, om voor zekerheid te gaan en de 

premie te aanvaarden. De redenen hiervoor vindt u terug in onze vorige nieuwsbrief. 
 

Uiteraard ligt de uiteindelijke beslissing bij de eigenaars van de zonnepanelen zelf en kunnen 

zij ook kiezen voor een rechtsvordering. Zij moeten echter rekening houden met de onzekere 

uitkomst van de procedure. Na een tijdrovende procedure kan het zijn dat zij een hogere 

schadevergoeding ontvangen, maar het kan ook dat zij met lege handen achterblijven en niets 

ontvangen. 

 

2. Eigenaars van zonnepanelen geplaatst voor 2021 met een analoge meter 
 

Deze klanten moeten momenteel nog niets ondernemen en kunnen verder genieten van hun 

terugdraaiende teller tot minstens 1 januari 2025. Tot dan kunnen zij Fluvius laten weten dat 

zij nog geen digitale meter wensen. 
 

Zij kunnen de retroactieve premie pas aanvragen van zodra hun analoge meter vervangen 

wordt door een digitale meter en uiterlijk op 31 december 2025. De premie daalt wel elk jaar 

in afwachting van de plaatsing van een digitale meter. Na de plaatsing van de digitale meter 

hebben zij 6 maanden de tijd om de premie aan te vragen. 
 

Wie toch op eigen initiatief vraagt aan de netbeheerder om een digitale meter te installeren 

vóór 31 december 2023 krijgt een bonus van € 100, bovenop de premie. 
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Nog een aantal andere recente compenserende maatregelen: 

 De premie voor de thuisbatterij is verhoogd vanaf 1 april 2021 

 Er wordt een nieuwe premie ingevoerd voor de slimme sturing van elektrische 

warmtepompen, accumulatieverwarming en elektrische boilers. Deze premie bedraagt 

50 % van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat met een maximum van € 400 en 

kan worden aangevraagd bij Fluvius 

De Vlaamse overheid werkt nog aan een bijkomende investeringspremie voor eigenaars van 

warmtepompen. De verwachting is dat deze vanaf oktober klaar zal zijn. 
 

Hieronder de link naar een uitgebreid overzicht van al deze maatregelen. 

https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie-definitief 
    

     

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

 

 

Anke Nelis en Natalie De Middelaer 

juridisch specialisten 
 

 

   

   

 
  

    

Generaal Lemanstraat 82-92 | B-2600 Berchem | T +32 3 451 44 00 

Rue E. Francqui 1 | B-1435 Mont-Saint-Guibert | T +32 10 80 01 60 

 

 
 

   

 
     

Bekijk deze mail in uw browser • Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Klik hier. 
 

   

 

https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie-definitief
https://cdn.flxml.eu/dyn/preview.php?lang=nl?lang=nl
https://cdn.flxml.eu/dyn/preview.php?lang=nl?lang=nl

