Premie voor zonnepanelen

1. Jouw premie voor zonnepanelen aanvragen.
Heb je alle stappen doorlopen?
• Stap 1: een installateur plaatst jouw zonnepanelen.
• Stap 2: laat de installatie keuren en neem de installatie in dienst.
• Stap 3: Meld jouw zonnepanelen binnen de 30 dagen na keuring aan bij
Fluvius.
• Stap 4: Als Fluvius jouw aanmelding verwerkt heeft, dan sturen zij je
hiervan een bevestiging. Hierin vind je het G-nummer, dit is je
identificatienummer van je installatie.
• Stap 5: Vraag de premie aan binnen de 3 maanden na datum van
indienstname van je installatie. Hou rekening met de premievoorwaarden.
Hou het G-nummer bij de hand, zonder dit nummer kan je de aanvraag niet
uitvoeren.

1.1 Aandachtspunten
•
•
•
•
•

Datum indienstname ligt na 01/01/2021
Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA.
Een aannemer met certificaat van bekwaamheid (RESCERT) moet de zonnepanelen
plaatsen of valideren
De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
De premie is eenmalig

1.2 Om de premie te kunnen aanvragen heb je volgende gegevens nodig:
•
•

Een kopie van alle facturen
RESCERT-nummer of certificeringsnummer aannemer = 01121

2. Premie aanvraag starten
Ga naar onderstaande link:
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premiezonnepanelen
Selecteer ‘start je online aanvraag’.

De volgende stap is je aanmelden op de website. Dit kan op 2 manieren:
1. Met je bestaand Fluvius account
2. Met je ID kaartlezer of Itsme account

Eens aangemeld krijg je volgend scherm te zien. Je kan je online aanvraag nu starten door
op “start nieuwe aanvraag” te klikken.

Hier krijg je nogmaals een opsomming van alle nodige informatie/documenten die je nodig
hebt.

•

•

De EAN-code: deze kan je terugvinden op jouw elektriciteitsfactuur,
elektriciteitsmeter en op het keuringsverslag op de eerste pagina. Dit bevat 18
cijfers – beginnend met EAN54144.
Het G-nummer of PVZ-nummer: dit is het nummer dat je krijgt nadat je de
aanmelding bij netbeheerder in orde hebt gebracht.

Jouw premie aanvraag start nu. Beantwoordt onderstaande vragen zoals die bij jouw van
toepassing zijn:

Hier onderaan vul je de datum van je factuur in. Deze vind je rechts bovenaan op je
factuur.

Op de vraag welke premie wil je aanvragen kies je voor ‘zonnepanelen’.

Hieronder vind je een overzicht terug. Door op ‘ga verder’ te klikken ga je akkoord met de
premievoorwaarden.

Geef je EAN-nummer in. Als je op ‘bevestig’ klikt, zal je zien dat je adres automatisch
wordt ingevuld.

Opnieuw volgt een samenvatting. De onderstaande vragen vul je verder aan met de
gegevens die voor jouw van toepassing zijn.

Hier zal jouw adres komen te
staan.

Vul het rekeningnummer in, waarop de premie betaald mag worden en duidt aan dat dit
rekeningnummer van de begunstigde is.

“Ben je geen beschermd afnemer, vul dan ‘nee’ in. Heb je twijfels of je een beschermde
afnemer bent, klik dan hier voor meer info.”
https://www.energiesparen.be/sociaal/tarief/recht

Vul de onderstaande gegevens in naar je persoonlijke situatie.

Bij de volgende stap vul je alle gegevens in die je terug kan vinden op de factuur.

Bij gegevens PV-installatie dien je het G-nummer of identificatienummer van je installatie
in te vullen. Dit nummer krijg je van Fluvius nadat ze jouw aanmelding verwerkt hebben.
Dit nummer start altijd met G en nadien cijfers, geen letters, geen spaties.

Daarna klik je op ‘G-nummer controleren’. Volgende gegevens zullen automatisch ingevuld
zijn naargelang jouw installatie.

Noteer bij ‘datum uitvoering werken’ de datum wanneer de werken hebben
plaatsgevonden.
Geplaatst op dak = ja
Geplaatst door aannemer = ja
RESCERT of Certificeringsnummer = 01121

Bij de volgende stap dien je de juiste documenten toe te voegen om de aanvraag af te
ronden.
Hiervoor heb je de factuur nodig. Klik op ‘selecteer bestanden’ en voeg zo de
verschillende documenten toe.

Klik hieronder op ‘ja’ en daarna op ‘ga verder’

Je zal nu een overzicht krijgen met de verschillende gegevens van je premieaanvraag. Lees
deze nog een keertje aandachtig door en klik daarna op ‘premieaanvraag verzenden’.

Jouw aanvraag is nu ingediend. Hier kan je je dossiernummer terugvinden.

!!! belangrijk om te weten is dat je premie pas gestort zal worden
vanaf het moment dat je in bezit bent van een digitale meter !!!

 Er zal een mail verzonden worden naar je mailbox ter bevestiging van je aanvraag.

Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Fluvius op het nummer 078 35 35 34.
Je kan ook steeds terecht bij IZEN op het nummer 014 55 83 18

