
Zorg ervoor dat je aanvraag volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op.

2021

Informatieblad
Retroactieve investeringspremie  
Warmtepomp
[RAI – warmtepomp]

Heb je geen toegang tot het internet? Vraag gerust aan een familielid of vriend om je online premieaanvraag voor jou te doen.

Welke premie kan je krijgen?

€ 1163

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.
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Retroactieve investeringspremie Warmtepomp [RAI – warmtepomp]

ALGEMENE VOORWAARDEN

• De retroactieve investeringspremie wordt toegekend aan eigenaars van een warmtepomp die tussen 01/01/2006 en 
28/02/2021 in dienst werd genomen en waar tussen 01/01/2006 en 31/12/2020  op dezelfde EAN-code ook fotovoltaïsche 
zonnepanelen werden geplaatst.

• Meer info op https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie.

ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

• De eigenaar van het gebouw waar de warmtepomp 
geplaatst werd is zonder uitzondering steeds de 
begunstigde van het premiebedrag.

• Je premieaanvraag werd ingediend binnen de 6 maanden 
na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan  
31 december 2025. Indien je al een digitale meter had voor 
1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022. 

• Vanaf 1 januari 2025 heb je Fluvius nooit de toegang tot de 
elektriciteit- en gasmeter geweigerd voor de plaatsing van 
de digitale meter.

• Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering 
ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van 
enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge 
van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.

• De retroactieve investeringspremie moet worden 
teruggestort als na het verkrijgen van de retroactieve 
investeringspremie:

• Niet meer aan alle bovenstaande voorwaarden  
is voldaan; 

• Je warmtepomp en/of je zonnepanelen verplaatst  
worden naar een ander perceel, en dit binnen een  
termijn van 15 jaar volgende op de datum van de  
indienstneming van de warmtepomp; 

• Je warmtepomp en je zonnepaneleninstallatie geen  
5 jaar operationeel blijven.

• Netbeheerder Fluvius plaatste een digitale meter of een 
andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan 
meten.

• Meer info op https://www.energiesparen.be/
retroactieve-investeringspremie.

TECHNISCHE VOORWAARDEN WARMTEPOMP

• De warmtepomp werd in dienst genomen tussen 1 januari 
2006 en 28 februari 2021.

• De warmtepomp dient als hoofdverwarming van het 
gebouw. Een elektrische warmtepomp wordt als 
hoofdverwarming beschouwd wanneer ze niet enkel 
instaat voor koeling en als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

• De warmtepomp is aangesloten op een centraal verwar-
mingssysteem voor de verwarming van je ruimtes, met 
water als basis van het warmtetransport; 

• De warmtepomp geeft lucht af en staat in voor het 
grootste deel van de verwarming voor de ruimtes van je 
gebouw.

• De warmtepomp werkt op elektriciteit.

TECHNISCHE VOORWAARDEN 
ZONNEPANELEN

• Je zonnepaneleninstallatie moet aangesloten zijn op het 
elektriciteitsdistributienet en moet in staat zijn elektriciteit 
te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en dat 
gedurende de laatste 12 maanden nog eens gedaan 
hebben.

• Je zonnepaneleninstallatie werd aangemeld bij Fluvius 
voor 1 oktober 2021.

• Je hebt een digitale meter of een meter die de injectie en 
afname afzonderlijk kan meten.

• Je zonnepaneleninstallatie beschikt over een totaal 
omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA

• Je zonnepaneleninstallatie werd in dienst genomen 
tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020.

• Meer info op https://www.energiesparen.be/
retroactieve-investeringspremie.
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HEB JE EEN VRAAG?

www.fluvius.be/premies   078 35 35 34

PREMIEBEDRAG

• 1163 euro 

EXTRA INFO

• Bij het aanvragen van je premie, heb je de volgende gegevens nodig:

• Een actieve account op mijn.fluvius.be

• Het IBAN-nummer van je bankrekening.

• De EAN-code van je digitale elektriciteitsmeter (je vindt dit terug op je elektriciteitsfactuur).

• De factuur van je warmtepomp of andere documenten die aantonen dat de warmtepomp aan de voorwaarden voldoet.
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