
Aanvraag premie thuisbatterij 

De Vlaamse overheid biedt sinds 1 augustus 2019 een batterijpremie (premie thuisbatterij) aan voor gezinnen 
met een digitale elektriciteitsmeter. De premie zelf vraag je nog tot einde 2022 aan bij het Vlaams Energie- 
en Klimaat Agentschap. Vanaf 01/01/2023 dien je de premie aan te vragen bij Fluvius. Je hebt daarvoor een 

verklaring op eer nodig van de installateur. Om deze verklaring te verkrijgen, moet je volgende bewijzen 
afleveren aan de installateur: 

1. Je hebt je zonnepanelen/lokale productie-installatie aangemeld bij Fluvius en je hebt je installatienummer 
(G- of PVZ-nummer) bij de hand. Heb je recent je aanmelding uitgevoerd, maar je hebt je installatienummer 
nog niet ontvangen? Contacteer Fluvius.be/nl/contact zodat we jou dit kunnen bezorgen.

2. Je hebt je thuisbatterij aangemeld bij Fluvius.

Nog niet aangemeld? Surf naar Fluvius.be en Kies “Meld je zonnepanelen aan” onder “Zonnepanelen”.

3. Je hebt een digitale meter.

Heb je nog geen digitale meter, maar wil je toch al een batterij? Dan kan je de digitale meter vervroegd 

aanvragen. De kosten van de plaatsing en de indienststelling zal je zelf moeten dragen.

Vraag nu je digitale meter aan

Heb je aan deze voorwaarden voldaan?  Stuur dan deze bewijzen naar IZEN en vraag je verklaring op eer aan. 
Van zodra je deze hebt ontvangen kan je je aanvraag voor de premie starten bij het Vlaamse Energie- en 

Klimaatagentschap.

Start aanvraag premie thuisbatterij 

Je komt terecht op onderstaand scherm. Je klikt op ‘online aanvraag voor batterijpremie’. 

https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/afspraak-maken-of-wijzigen
https://www.fluvius.be/nl
https://www.fluvius.be/nl/contact
https://energiesparen.be/thuisbatterij


Nadat je hierop hebt geklikt kom je op de volgende pagina: 

Je vult alle vakjes met een * in. 

 

 



Vul volgende gegevens zo volledig mogelijk in. 

De keuringsdatum van de installatie. 

Is de batterij aangekocht of wordt deze geleased?  In jouw geval kies je voor aangekocht. 

De bruikbare capaciteit vind je op de ‘verklaring op eer’ bij werkelijke capaciteit. Zie volgende pagina. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voeg hier de nodige bewijsstukken toe: factuur, verklaring op eer (aan te vragen bij IZEN), keuringsverslag en 

attest van Fluvius.  

 

Hieronder kan je eventueel opmerkingen toevoegen. 

Vink onderaan je verklaring op erewoord aan en klik op indienen. 

 

Vragen over de premie aanvraag? Contacteer het Vlaams Energie- en klimaatagentschap op  

02 553 46 00 of via 1700. 

Mailen kan via deze link: https://www.energiesparen.be/info 

      

 




