
 

Mevrouw de Voorzitter 
Mijnheer de Voorzitter 

 
 

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) 

    06-07-07  
 

Mevrouw, 
Mijnheer, 

Met het oog op de einddatum van het indienen van aanvragen voor het stookoliefonds 2006-2007 hebben wij 
de eer u eraan te herinneren dat u ons in de loop van de maand juli met als uiterste indiendatum 31 juli 2007 
het “verplicht excel formulier” mbt tot de lijst van de gerechtigden op een verwarmingstoelage dient toe te 
sturen op diskette of cd-rom. Tevens vestigen wij er uw aandacht op dat de boekhoudkundige staat ons 
volledig aangevuld en ondertekend dient overgemaakt te worden. 

Voor de ocmw’s die niet tijdig hun documenten hebben ingediend zal hieronder vermelde regel van 
toepassing zijn : 
 

Art. X1. In artikel 213 van de programmawet van 27 december 2004 wordt een § 2bis ingevoegd, luidende: 
“Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de afgesloten rekeningen na 31 juli overmaakt, zal 
geen aanspraak kunnen maken op een voorschot voor de volgende verwarmingsperiode. De schorsing van 
het recht op een voorschot neemt een einde op het moment dat de afgesloten rekeningen zijn overgemaakt. 
Als het centrum de afgesloten rekeningen op 31 december van hetzelfde jaar nog altijd niet heeft 
overgemaakt, vervalt het recht van het centrum om de kosten terug te vorderen die betrekking hebben op 
de toelagen toegekend tijdens de verwarmingsperiode waarnaar de niet overgemaakte rekeningen verwijzen; 
het is tevens gehouden de voor deze verwarmingsperiode ontvangen voorschotten terug te betalen aan het 
Sociaal Stookoliefonds. 
In afwijking van lid 2 vervalt, voor de verwarmingsperiodes van de jaren 2004-2005 en 2005-2006, bij gebreke 
aan het overgemaakt hebben van de rekeningen op 31 december 2006, het recht van het centrum om de 
kosten terug te vorderen die betrekking hebben op de toelagen toegekend tijdens de verwarmingsperiode 
waarnaar de niet overgemaakte rekeningen verwijzen; het is tevens gehouden de voor de desbetreffende 
verwarmingsperiode ontvangen voorschotten terug te betalen aan het Sociaal Stookoliefonds.” 

Met vriendelijke groeten, 
 
(GETEKEND) 
Julien Van Geertsom 
Voorzitter POD-MI  
Maatschappelijk Integratie 
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