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Nieuwsflits 2021/7     18/02/2020 

Thuisbatterijpremie - wijzigingen en modaliteiten 
Een aantal wijzigingen werden principieel beslist met betrekking tot de batterijpremie. Deze 
moeten nog voorgelegd worden aan de Raad van State en er kunnen in de finale versie nog kleine 
wijzigingen doorgevoerd worden. 
 

We willen er onze leden op wijzen dat het niet altijd in het belang van de klant is om nu al een 
batterijsysteem te plaatsen. Er zijn immers zeer veel variabelen - zoals verbruiksprofiel, maandpiek, 

toekomstige nettarieven - die het nut van dergelijke investering  kunnen beïnvloeden. 
Het is dan ook aan te raden elk geval individueel te bespreken met de klant. 

 
Budget batterijpremie  
De Vlaamse Regering besliste om het budget van de batterijpremie substantieel, waarvoor het 
budget reeds eerder uitgebreid was van 1 miljoen euro naar 2,2 miljoen euro, verder uit te breiden 
naar 22 miljoen euro, met middelen uit het Europese Relancefonds. Dit budget is voldoende voor 
9565 installaties met een gemiddelde grootte van 8kWh en premie van 2300€. 

Evolutie premiehoogte 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof omtrent de terugdraaiende teller werd 
een eerdere beslissing om het premiebedrag te verlagen naar maximaal 200€/kWh en maximaal 
1800€/installatie vanaf 1/4/2021 teruggedraaid. Er werd beslist om vanaf 1/4/2021 de eerste kWh 
meer ondersteuning te bieden, vanaf 6 kWh hetzelfde bedrag toe te kennen, maar voor de kWh 
boven 9 kWh geen steun meer toe te kennen. Bovendien kan vanaf 1/4/2021 een hoger percentage 
van de investeringskosten van de batterij-installatie (max. 40%) ondersteund worden. Tegelijkertijd 
werd beslist om de premie, die eind 2021 zou aflopen, te verlengen tot eind 2024. 

Het afbouwpad ziet er als volgt uit: 

 

Merk op dat er vanaf 1/4/2021 nog altijd batterijsystemen groter dan 9 kWh ondersteund kunnen 
worden, maar het premiebedrag is in dat geval beperkt tot 2.550 euro en maximum 40% van de 
factuur. Verder werd een clausule opgenomen dat de hoogte van de premie voor thuisbatterijen 
minstens 1 keer per jaar geëvalueerd kan worden en indien nodig aangepast. 

 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/602670406B34EF00080003BD
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/602670786B34EF00080003BE
https://www.energiesparen.be/thuisbatterij
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Op welke basis wordt de premiehoogte bepaald? 

Dossiers die tot en met 31 maart 2021 worden ingediend, volgen de premieregeling die in die 
periode van toepassing is, waarbij een aanvraag voor een premie dient te gebeuren, binnen de 3 
maand na de laatste factuurdatum Om aan deze voorwaarde te voldoen kunnen, indien nodig, 
onvolledige aanvragen worden ingediend. Daarbij moet er minstens een factuur als bewijsstuk 
aanwezig zijn. Dit zorgt niet voor een reservatie van premiebudget, enkel voor bepaling van de 
premiehoogte en voorwaarden. Het is het moment van aanvraag, op basis van dossier, dat bepaalt of 
er nog voldoende premiebudget beschikbaar is.  

Vanaf 1 april 2021 is het de datum waarop een aanvraag ingediend wordt na voldoen aan alle 
voorwaarden die de premiehoogte bepaalt. Vanaf dan moet er binnen de 6 maand na de laatste 
factuurdatum een volledige aanvraag voor een premie ingediend worden. 

In de praktijk is het huidige steunsysteem minder interessant voor batterijsystemen die minder dan 
6.375€ kosten. Het is mogelijk om de huidige steunaanvraag terug te trekken en opnieuw in te 
dienen na 1 april 2021 door een bericht te versturen via hetzelfde platform waarop u de premie 
aanvroeg. Omdat er momenteel slechts een principiële goedkeuring is, kan het aangeraden zijn om 
te wachten tot de definitieve goedkeuring van deze batterijpremie. 

Injectiebeperking 

Installaties die onder het systeem tot 31/3/2021 vallen, moeten hun injectie beperken tot 60% van 
het omvormervermogen. Installaties die vanaf 1 april 2021 een premie-aanvraag indienen, moeten 
hun injectie beperken tot 60% van het piekvermogen van de gekoppelde productie-installatie 
(paneelvermogen in kWp). Met betrekking tot de batterijpremie, moet dit niet via een Enfluri 
gebeuren. Een slimme sturing met hetzelfde resultaat (bijvoorbeeld door opslag in een elektrische 
boiler) is ook toegelaten, net als een voldoende kleine omvormer te kiezen waardoor er minimaal 
1,67 kWp/kVA is. Om aan de Synergrid-regelgeving te voldoen, is soms wel een Enfluri nodig (bv. bij 
AC-DC-systemen). 

Technische voorschriften voor het plaatsen van een batterij 

Synergrid plaatste een eerste FAQ met veelgestelde technische vragen over de batterijpremie en de 
Enfluri online. Deze zal de komende weken verder aangevuld worden. De behandelde onderwerpen 
zijn C10/26, Hybride omvormers, vermogensgrenzen, fase-onevenwichten en 
vermogensbeheersystemen.  

Plaatsing digitale meter 

Om de premie uitbetaald te krijgen (of vanaf 1/4/2021 ook om aan te vragen), is het belangrijk dat de 
digitale meter aanwezig is.  

Momenteel is er een pauzeknop voor de uitrol van digitale meters bij prosumenten. Onze 
verwachting is dat vanaf de hervatting een digitale meter geplaatst worden bij wie vanaf 1/1/2021 
een nieuwe PV-installatie plaatst of vanaf 1/4/2021 een uitbreiding doet, maar dit is nog niet finaal 
beslist.  

Fluvius plaatst volgens de huidige regels binnen de 90 dagen na aanmelding van een PV-installatie 
een digitale meter en bij vertragingen kan Fluvius deze termijn overschrijden. Het kan daarom 
interessant zijn om een digitale meter op aanvraag aan te vragen, om sneller na de plaatsing van het 
batterijsysteem de premie te kunnen aanvragen en zo te vermijden dat het premiebudget opgebruikt 

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/602670406B34EF00080003BD
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/602670786B34EF00080003BE
https://www.energiesparen.be/thuisbatterij
http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=FAQ_C10-11_ed2-1_20190901_NL_v20210211.pdf
https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=Aansluiting-aanvragen
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is. Zeker tot de pauzeknop weer gedeactiveerd is, is het best om een digitale meter op aanvraag te 
vragen. Bij dossiers die onder het systeem tot en met 31/3/2021 vallen, wordt de digitale meter op 
aanvraag (72,54€ exc. BTW) terugbetaald via de batterijpremie. Het valt te overwegen om deze 
digitale meter op aanvraag aan te vragen, omdat de premie maar tot 3 maand na de laatste factuur 
mag aangevraagd worden, en de plaatsing van de digitale meter hiervoor noodzakelijk is.  

Voor systemen die vanaf 1/4/2021 de batterijpremie aanvragen, wordt de installatie van de digitale 
meter op aanvraag niet terugbetaald via de batterijpremie. Er is ter vervanging wel een verhoogde 
compensatie van 100 euro (inc. BTW) voor wie de digitale meter op aanvraag aanvraagt (kostprijs 
72,54€ exc. BTW). Bovendien kan er ook een retroactieve investeringspremie toegekend worden in 
dat geval. 

Combinatie batterij-installatie met retroactieve investeringspremie 

Wie een digitale meter op aanvraag aanvraagt, genieten van de retroactieve investeringspremie voor 
zonnepanelen, die de business-case van de batterij-installatie kan verbeteren. 

 

Opgelet: Enkel PV-installaties die voor 1 mei 2021 aangemeld worden bij de distributienetbeheerder 
hebben recht op een retroactieve investeringspremie. Ook de uitbreidingen die in 2021 gebeurden 
kunnen een compensatie ontvangen, voor zover deze voor 1 mei 2021 aangemeld zijn bij de 
distributienetbeheerder. 

De premie wordt niet bepaald op basis van de maximale capaciteit, maar op de werkelijke of 
bruikbare capaciteit. In de meeste gevallen is deze ongeveer 90% van de maximale capaciteit. De 
“bruikbare capaciteit” staat vermeld in de datasheet van de batterij en de installateur is hier van op 
de hoogte. Als er slechts één capaciteit is vermeld, wordt er vanuit gegaan dat dit de “bruikbare 
capaciteit” is en kan deze als basis gebruikt worden voor de berekening van de premiehoogte. Dit 
moet vervolgens worden vermeld op de verklaring op eer die de installateur in het kader van de 
premie-aanvraag moet invullen. 

Premie voor slimme sturing accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen 

Er werd een eerste principiële goedkeuring gegeven voor een nieuwe premie om 
accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen, voor 
zover deze investering in 2021 of 2022 gebeurt. Het bedrag hiervoor bedraagt maximum 50% van de 
factuur, met een maximum van 400 euro. Dergelijke investeringen kunnen het rendement van de PV-
installatie en het batterijsysteem verhogen. De modaliteiten van deze premie moeten verder 
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uitgewerkt worden. We zullen er ook voor pleiten om ook automatische sturing van koeling te 
ondersteunen. 

De premie voor de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler werd verlengd tot en met 31 
december 2024. De basispremie 300€ en is ze hoger voor beschermde afnemers en afnemers met 
exclusief nacht. Omdat de premie om slimme sturing toe te voegen aan een elektrische boiler 
voorlopig hoger is dan de premie voor de vervanging van een elektrische boiler door een 
warmtepompboiler, vroegen we een aanpassing van deze bedragen tegen de finale versie. 

Aanvraagprocedure 

Het batterijsysteem moet aangemeld worden op de website van Fluvius. Om de premie te ontvangen 
zal je een online aanvraag moeten indienen op de website van VEKA.  

Hierbij moeten steeds een kopie van de factuur, keuringsbewijs (met daarop merk, type, 
opslagtechnologie, werkelijke capaciteit, vermogen en wijze van aansluiting) en een verklaring op eer 
van de installateur toegevoegd worden. In dit document verklaart de installateur om welke type 
batterij het gaat, de werkelijke capaciteit ervan, of er tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig 
is en of de injectielimiet conform is ingesteld.  

Verder voegt u ook het attest van Fluvius toe. Dit attest kan u enkel aanvragen indien uw 
batterijsysteem is aangemeld bij de netbeheerder, u over een aangemelde decentrale productie-
installatie (bv. PV-installatie) beschikt en u al een digitale meter heeft. 

Na aanmelding van uw PV-installatie bij de netbeheerder zal het installatienummer van de PV-
installatie (beginnend met P of G) per mail bezorgd worden door Fluvius. U kan dit nummer ook 
terugvinden via http://www.fluvius.be/zonnepanelen --> “Meld je zonnepanelen aan” → “Opvragen 
status”. Verschillende leden hebben ons gemeld dat er meerdere maanden vertraging zijn met het 
verwerking van de aanmelding van PV-installaties uit 2020. Als de aanmelding van uw PV-installatie 
nog niet verwerkt is, raden we u aan om Fluvius te contacteren via https://www.fluvius.be/nl/neem-
contact-op/zonnepanelen.  

Voor aanvragen tot 31 maart 2021 is het voldoende om tijdens de aanvraag een  goedgekeurde 
offerte van de netbeheerder voor de plaatsing van een digitale meter voor te leggen. 

Meer informatie over de indienprocedure voor thuisbatterijen, alle voorwaarden en veelgestelde kan 
u hier vinden: https://www.energiesparen.be/thuisbatterij  

Leasing van PV-installaties & batterijpremie 

Zowel een batterij-installatie die geleased wordt als een PV-installatie die geleased wordt kunnen 
een premie aanvragen. Het is pas vanaf 1 april mogelijk om een batterijpremie aan te vragen als de 
PV-installatie geleased wordt. 

Premievoorwaarden 

Voor installaties die onder het systeem tot 31/3/2021 vallen, wijzigen de premievoorwaarden niet. 
De injectielimiet blijft dus op 60% van het omvormervermogen (in kVA).   

Voor installaties onder het nieuwe systeem vanaf 01/04/2021 vallen, gelden volgende bepalingen: 

- Bij premie-aanvragen vanaf 1 april 2021 mag het systeem nooit meer dan 60% van het 
piekvermogen (in kWp) van de zonnepanelen in het net injecteren.  

- Volledige aanvraag binnen zes maanden na eindfactuur of datum afsluiten leasing-contract 
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https://www.milieuinfo.be/servicedesk/servicedesk/customer/portal/41/create/86
http://www.fluvius.be/zonnepanelen
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- Bij PV-installaties tot 10 kVA die voor minstens 10 jaar aangesloten blijven op het 
elektriciteitsdistributienet in het Vlaamse Gewest waar een digitale meter aanwezig is. Het 
totale vermogen mag wel groter worden dan 10 kVA (zie FAQ Synergrid voor richtlijnen). 

- Geplaatst door een elektrotechnisch installateur (nacebelcode 43.211 of 43.212). RESCert is 
geen noodzakelijke voorwaarde. 

- Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface. 
- Loodbatterijen met water-navulmogelijkheid komen niet in aanmerking voor de premie 
- AREI-gekeurde batterij-installatie met vermelding van merk, type, opslagtechnologie, 

bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van 
aansluiting. 

- Batterijsysteem werd aangemeld bij Fluvius(voldoen aan Synergrid regels is dus 
noodzakelijk). 

- Het batterijsysteem wordt zo ingesteld dat de werkelijke (of bruikbare) capaciteit niet 
overschreden wordt.  

- Maximaal 1 thuisbatterijpremie per EAN. 
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