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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 MEI 2022

Aanwezig: Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wendy Bollen, 
Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy 
Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, Ria Moesen, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd: Wim Hellinx, raadslid

Voorwerp: Omgeving - Subsidiereglement thuisbatterij - Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het Lokaal Energie- en klimaatpact van de Vlaamse Overheid;

Gelet op het klimaatactieplan 2030 van de gemeente Hoeselt;

Overwegende dat de gemeente Hoeselt hernieuwbare energie wil promoten met een subsidie voor 
thuisbatterijen;

Overwegende dat er kredieten voorzien zijn onder de budgetsleutel 6492 0000 0350;

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Art. 1 - Onderstaand subsidiereglement voor de installatie van een thuisbatterij als volgt vast te stellen:

Subsidiereglement voor de installatie van een thuisbatterij

Art. 1 – Doel
Gemeente Hoeselt wil hernieuwbare energie promoten in het kader van haar klimaatactieplan 2030. Een van de 
obstakels om optimaal gebruik te maken van energie opgewekt door zonnepanelen is dat verbruik vooral gebeurt 
op momenten dat er minder of geen productie is. Met een batterij kan het teveel aan stroom afkomstig van 
zonnepanelen opgeslagen worden. Daardoor worden zonnepanelen nog rendabeler en wordt er meer 
zelfgeproduceerde energie gebruikt. Ondanks de premie van de Vlaamse regering blijft de investering in een 
thuisbatterij hoog. 

Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget kent de gemeente Hoeselt daarom een 
premie toe in het kader van de gemeentelijke subsidie voor de installatie van een thuisbatterij, overeenkomstig 
de bepalingen van dit reglement. 

Art. 2 – Definities
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Thuisbatterijen: een batterij dat met fotovoltaïsche zonnepanelen opgewekte energie kan opslaan zodat de 
energie tijdens piekuren gebruikt kan worden. Het zijn zoutwaterbatterijen of lithium-ion batterijen met een 
tweerichtingscommunicatie-interface. Loodbatterijen worden niet gesubsidieerd.

Installatie van een thuisbatterij: de aankoop en plaatsing van een thuisbatterij en omvormer. Leasingcontracten 
komen niet in aanmerking.

Art. 3 – Toepassingsgebied
Het reglement is van toepassing voor de installatie van een thuisbatterij in een stedenbouwkundig vergund of 
vergund geacht gebouw op het grondgebied van de gemeente Hoeselt.

Art. 4 – Begunstigden
De premie voor de installatie van een thuisbatterij kan toegekend worden aan natuurlijke personen, met inbegrip 
van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, en niet aan organisaties of 
vennootschappen.

Art. 5 – Procedure aanvraag
§1. Een aanvraag wordt enkel goedgekeurd na toekenning van de Vlaams premie voor de aankoop van een 
thuisbatterij en na het digitaal of schriftelijk indienen van de aanvraag bij het gemeentebestuur van Hoeselt. 

§2. De aanvraag voor de subsidie dient ingediend te worden bij het gemeentebestuur van Hoeselt via het online 
aanvraagformulier op www.hoeselt.be, via post – Dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt, of tegen 
ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis. De papieren formulieren zijn te verkrijgen bij de dienst 
Omgeving. Per adres en per aanvrager kan eenmalig een aanvraag ingediend worden.

§3. Bij het aanvraagformulier worden verplicht volgende bijlagen bijgevoegd:
- attest van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap waaruit blijkt dat de premie werd toegekend en waarop 
het bedrag is vermeld dat werd uitbetaald;
- voorlegging van het bewijs van de verplichte melding van de installatie van de thuisbatterij bij de netbeheerder 
Fluvius;
- 1 foto van de thuisbatterij;

§4. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor bijkomende informatie en/of stukken op te vragen en/of 
een controlebezoek uit te oefenen.

§5. Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetalingen eenmaal per jaar goed. De uitbetaling 
gebeurt jaarlijks in principe in december. Daartoe moeten de formulieren ten laatste op 30 september ingediend 
zijn. Aanvraagformulieren ingediend na 30 september worden in het volgende kalenderjaar verwerkt. 

Art. 6 – Voorwaarden
§1. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de 
eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn/haar akkoord.

§2. Als het om een woning gaat, dient minstens één persoon in het bevolkingsregister ingeschreven te zijn.

§3. Bij meergezinswoningen dient de subsidie aangevraagd te worden door de vereniging van mede-eigenaars of 
de syndicus.

§4. De aanvrager verbindt zich ertoe de installatie goed te onderhouden en minimum 10 jaar te gebruiken op 
hetzelfde adres.

§5. De aanvraag moet gedaan worden binnen een termijn van één jaar na ontvangst van het attest van het 
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap waarop vermeld staat dat de premie werd uitbetaald.

§6. De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen.
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§7. Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen.

§8. De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.

§9. De aanvrager moet eigenaar zijn van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan 
10 kVA.

§10. Overwegende dat een subsidiedossier bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap moet ingediend zijn 
binnen de 9 maanden na indienstname (AREI-keuring), kunnen thuisbatterijen met installatiedatum vanaf 01-09-
2021 worden gesubsidieerd.

Art. 7 – Premie
§1. De premie bedraagt 500,00 EUR per thuisbatterij.

Art. 8 – Betaling
§1. De premie wordt uitbetaald na beslissing van het college van burgemeester en schepenen op basis van een 
volledige aanvraag tot uitbetaling. 

§2. Het bedrag van de toegekende premie wordt overgeschreven op de door de aanvrager in het 
aanvraagformulier vermelde bankrekening.

Art. 9 – Verantwoording
§1. De premie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend, namelijk de installatie van 
een thuisbatterij.

§2. De aanvrager verbindt zich er toe het aangekochte batterijsysteem goed te onderhouden en vanaf de 
installatie minstens 10 jaar aangesloten te laten op hetzelfde EAN-nummer op straffe van teruggave van de 
verleende subsidie.

§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief door het college van burgemeester en schepenen 
worden uitgevaardigd wanneer de aanvrager één of meerdere voorwaarden niet naleeft, en/of onjuiste of 
onvolledige gegevens meedeelt:
- de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde premie;
- de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende premie;
- de uitsluiting van de aanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement, al dan niet voor een 
bepaalde tijd. 

§ 4. De subsidie wordt slechts éénmalig toegekend per aanvrager en per adres.

Art. 10 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2022. Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen is het 
reglement geldig tot 31 december 2023 en wordt het nadien geëvalueerd en aangepast.

Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Jordi Boulet
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Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Yves Croux
algemeen directeur wnd burgemeester


