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Stappenplan aanvraag premie zonnepanelen en een thuisbatterij 
 

1. Zonnepanelen 
 

a. Werkwijze:  
 

• Stap 1: Advenso plaatst jouw zonnepanelen (en eventueel een thuisbatterij) en 
vraagt de keuring aan bij een erkend keuringsorganisme. Het keurinsorganisme 
contacteert jou rechtstreeks binnen de 10 dagen na plaatsing en na het bezoek van 
de inspecteur ontvangt Advenso het keuringsrapport. 
 

• Stap 2: Advenso bezorgt jou het keuringsrapport samen met de eindafrekening van 
de zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). 

 
• Stap 3: Meld jouw zonnepanelen binnen de 30 dagen na keuring aan bij Fluvius op 

de volgende links: https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=lokale-
productie-melden. Op onze website hebben we een handleiding gemaakt die je helpt 
bij het invoeren van de gevraagde informatie op dit portaal. 

 
• Stap 4: Fluvius bezorgt jou na verwerking van de aanmelding een G nummer. 

 
• Stap 5: Vraag binnen de 3 maanden de premie aan met het G-nummer op 

mijn.fluvius.be  
 

b. Verplicht toe te voegen bij de aanvraag van de premie zonnepanelen 
 

• Een kopie van alle facturen 
• RESCERT-nummer installateur 
• Datum en nummer EPB aangifte (EPB aangifte optioneel meesturen), als de woning 

of de wooneenheid na 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsnet 
• Een bewijs dat je een beschermde klant bent (indien van toepassing) 
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2. Thuisbatterij 
 

a. Werkwijze 
 

• Stap 1: Indien je ook een thuisbatterij hebt laten installeren, dan dien je hiervoor een 
afzonderlijke aanmelding te doen bij Fluvius op de volgende pagina: 
https://s.chkmkt.com/?e=135367&h=E639ED9C5E47897&l=nl. Deze melding kan je 
eigenlijk al doen op hetzelfde moment als de aanmelding van de zonnepanelen. 
 

• Stap 2: Nadat zowel je zonnepanelen als je thuisbatterij aangemeld zijn, en ook pas 
nadat de digitale meter geinstalleerd werd, kan je nu het Fluvius attest aanvragen 
dat je nodig zal hebben voor de aanvraag van de premie voor thuisbatterij.  
 
Tip: Je kan de digitale meter best al op voorhand aanvragen bij fluvius: 
https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=Aansluiting-aanvragen  

 
• Stap 3: Nadat je het fluviusattest van de huisbatterij ontvangen hebt, vraag je de 

premie van de thuisbatterij binnen de 6 maanden online aan op de website van de 
vlaamse overheid  

 
b. Verplicht toe te voegen bij de online aanvraag van de premie van de 

thuisbatterij 
 

• Een kopie van alle facturen 
• RESCERT-nummer installateur 
• Een keuringsattest 
• Het attest van Fluvius 

 
 


