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Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 
2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de 

virtuele terugdraaiende teller wegvalt 
 

Bijlage IV/2. Retroactieve investeringspremie voor decentrale productie-installaties met een nominaal omvormersvermogen van maximaal 

10 kVA in dienst genomen voor 1 januari 2021 

 

De hoogte van de retroactieve investeringspremie, vermeld in artikel 7.16.1, §4, bedraagt per euro/kilowattpiek: 
  

 Digitale meter 

of een andere 

meter die de 

injectie en 

afname 

afzonderlijk 

kan meten 

werd geplaatst 

voor 2021 

Digitale meter 

of een andere 

meter die de 

injectie en 

afname 

afzonderlijk 

kan meten 

werd geplaatst 

in 2021 

Digitale meter 

of een andere 

meter die de 

injectie en 

afname 

afzonderlijk 

kan meten 

werd geplaatst 

in 2022 

Digitale meter 

of een andere 

meter die de 

injectie en 

afname 

afzonderlijk 

kan meten 

werd geplaatst 

in 2023 

Digitale meter 

of een andere 

meter die de 

injectie en 

afname 

afzonderlijk kan 

meten werd 

geplaatst in 

2024 

Digitale meter 

of een andere 

meter die de 

injectie en 

afname 

afzonderlijk kan 

meten werd 

geplaatst in 

2025 

Indienstname installatie in 2020 

 

€327 €327 €281 €269 €256 €242 

Indienstname installatie in 2019 

 

€336 €336 €291 €279 €266 €253 

Indienstname installatie in 2018 

 

€348 €348 €304 €292 €280 €267 

Indienstname installatie in 2017 

 

€382 €382 €340 €330 €320 €309 

Indienstname installatie in 2016 

 

€436 €436 €396 €389 €382 €375 

Indienstname installatie in 2015 

 

€383 €383 €341 €331 €321 €311 

Indienstname installatie in 2014 

 

€289 €289 €242 €227 €212 €196 

Indienstname installatie in 2013 

 

€12 €12 €0 €0 €0 €0 

Indienstname installatie in 2012 

 

€0 €0 €0 €0 €0 

 

€0 
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Indienstname installatie in 2011 

 

€0 €0 €0 €0 €0 €0 

Indienstname installatie in 2010 

 

€0 €0 €0 €0 €0 €0 

Indienstname installatie in 2009 

 

€0 €0 €0 €0 €0 €0 

Indienstname installatie in 2008 

 

€0 €0 €0 €0 €0 €0 

Indienstname installatie in 2007 

 

€0 €0 €0 €0 €0 €0 

Indienstname installatie in 2006 

 

€140 €140 €0 €0 €0 €0 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat 

betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt. 

 

Brussel,……………………………… 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 

 

 

Zuhal DEMIR 




