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Informatieblad
premie
Sturing Elektrische Warmte
(SEW)

Welke premie kan je krijgen?
tot € 400
Geplaatst door aannemer

VRAAG JE PREMIE ONLINE AAN
•

Ga naar mijn.fluvius.be.

•

Het is de snelste manier.

•

Je kan altijd je premieaanvraag online opvolgen.

•

Je kan eenvoudig ontbrekende documenten of informatie aan je dossier toevoegen.

•

Minder papier is beter voor het milieu.

Heb je geen toegang tot het internet? Vraag gerust aan een familielid of vriend om je online premieaanvraag voor jou te doen.
Zorg ervoor dat je aanvraag volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
•

De premie wordt toegekend voor de plaatsing van een nieuw apparaat of een geheel van apparaten die gebruikt worden
voor de sturing van volgende elektrische warmtebronnen: warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of
accumulatieverwarming. Het sturingsapparaat moet door een aannemer/installateur geplaatst worden.

•

De premie wordt toegekend voor investeringen die uitgevoerd en gefactureerd zijn vanaf 1/1/2021 tot en met 31/12/2022.

•

De premie wordt toegekend voor de sturing van bovenstaande warmtebronnen in zowel woongebouwen als nietwoongebouwen.

•

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur).

•

•

•

Waaraan moet je factuur voldoen?
• De datum van je eindfactuur ligt tussen 1 januari 2021 en
31 december 2022.
• Voeg alle facturen toe.
• Offertes, leveringsbonnen, pro forma facturen, bijlagen
bij de factuur, vordering of kastickets gelden niet als
facturen.
• De aankoop-, installatie-, of onderhoudskosten voor
een accumulatieverwarming, elektrische boiler,
warmtepompboiler of warmtepomp komen niet in
aanmerking voor deze premie. Enkel de kosten voor
de aankoop en plaatsing van het sturingsapparaat
komen in aanmerking.

• Een kopie van alle facturen.

•

Als je in een woongebouw met gedwongen medeeigendom woont (bv. appartement, cohousing, …),
wordt de premie verleend aan:
• de vereniging van mede-eigenaars als het sturingapparaat in functie van de sturing van een gemeenschappelijke warmtebron wordt geplaatst
• degene die de factuur betaalt. Als het sturingapparaat in een privé deel wordt geplaatst. Als het gaat
om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke
factuur, dan kan de vereniging van mede-eigenaars
mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars,
de premieaanvraag indienen.

De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je
facturen, op het attest of bij je online aanvraag:
• het adres waar het sturingsapparaat geplaatst is
• de leverings- en plaatsingsdatum
• het merk en type van het sturingsapparaat
• welk type warmtebron aangestuurd wordt (accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler,
warmtepomp of een combinatie)
• de kostprijs van het materiaal en de eventuele plaatsing
• een door de aannemer ingevulde verklaring dat het
sturingsapparaat of geheel van apparaten voldoet aan
de functies zoals vermeld in de technische voorwaarden
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Voeg bij de premieaanvraag volgende documenten:
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TECHNISCHE VOORWAARDEN

PREMIEBEDRAG

•

•

Het premiebedrag bedraagt 50% van de factuurbedragen,
inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor
niet-woongebouwen en dit voor de facturen die op het
moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder zijn
dan twee jaar, met een maximum van 400€.

•

De premie is éénmalig en beperkt tot 1 premie per EAN.

Het sturingsapparaat of geheel van apparaten moet
controlesignalen sturen naar de accumulatieverwarming,
elektrische boiler, warmepompboiler of warmtepomp
waarbij het opgenomen elektrisch vermogen van die
warmtebron wijzigt. Dit controlesignaal kan, mits het in
acht nemen van mogelijke veiligheidsbeperkingen van
het te besturen toestel, minstens elk van de volgende
wijzigingen van het opgenomen elektrisch vermogen
bewerkstelligen:
• het afgenomen elektrisch vermogen gedwongen
verlagen of verhogen
• de warmtebron gedwongen uitschakelen of in werking
doen treden
Het sturingsapparaat of geheel van apparaten meet
het energieverbruik van de accumulatieverwarming,
elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp op
regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan
vijf minuten.

•

Het sturingsapparaat of geheel van apparaten bevat
minstens één van de volgende functionaliteiten en
gebruikt de daaruit voortkomende informatie actief bij de
sturing van de warmtebron:
• communicatie met de omvormer van een zonnepaneel
installatie of een afzonderlijke meting van de decentrale
elektriciteitsproductie-installatie op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten
• communicatie met een gebruikerspoort van de
digitale meter
• meting van het totaalverbruik op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten
• internetconnectiviteit
• draadloze langeafstand communicatie

•

Ingeval sturing van accumulatieverwarming moet
het gaan over een elektrisch verwarmingstoestel dat
gebruikt wordt voor ruimteverwarming en voorzien is van
warmteopslag in keramisch materiaal, zoals bijvoorbeeld
elektrische vloerverwarming of elektrische accumulatoren
met stenen.

•

Fluvius kan zowel voor als na de toekenning van de premie
ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als dat nodig is,
kan Fluvius contact opnemen met de firma of aannemer
die de installatie levert of plaatst, of die advies verstrekt.
Als de installatie niet overeenstemt met de beschrijving
in de aanvraag, heeft Fluvius het recht om de premie te
weigeren of om de uitbetaalde premie terug te vorderen.
Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd.

•

Je blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en
resultaten, ook al kent Fluvius een premie toe.

•

Je kan nagaan of het sturingsapparaat voorkomt op
de lijst met erkende sturingapparaten zodat je zeker
bent dat je in aanmerking komt voor deze premie:
https://maakjemeterslim.be/#premie-sew. Komt het
apparaat niet op deze lijst voor voeg dan de technische
documentatie van het apparaat bij je aanvraag toe.

A1/0030/21 - 1/01/2021 - v.u. : Isabel Van Cutsem, Communicatie Fluvius - Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

•

EXTRA INFO

HEB JE EEN VRAAG?
www.fluvius.be/premies			
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078 35 35 34

