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Aan de dames en heren voorzitters
van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

Vrijdag 13 februari 2009

Omzendbrief betreffende de informaticaprogramma’s in het kader
van het Sociaal Stookoliefonds

De recente wetswijzigingen betreffende het Sociaal Stookoliefonds noopten tot een
aanpassing van de informaticaprogramma’s. Deze aangepaste versies zullen beschikbaar
zijn vanaf 17 februari 2009.

Het gaat om een drievoudige wijziging:

-

1. Introduceren van de wetswijzigingen betreffende de toelage zelf;
2. Introduceren van de datum van de beslissing van de Raad ten behoeve van de
nieuwe boekhouding van het Fonds;
3. Introduceren van een nieuwe integratiecode om de FOD Economie toe te laten de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te consulteren.

2.

1.

Introduceren van de wetswijzigingen betreffende de toelage
zelf

De wetgeving heeft twee belangrijke wijzigingen aangebracht voor wat betreft de
verwarmingstoelage zelf:
1. De prijsdrempels
De prijsdrempels zijn aangepast in functie van de leveringsdatum. Zij worden
automatisch gewijzigd naargelang de levering voor of na 1 januari 2009 is gebeurd.
2. Behoud van de gegevensstroom met de FOD Financiën, ondanks de overheveling
van de vierde categorie naar de FOD Economie
Voor de eerste drie categorieën blijft de gegevensstroom raadpleegbaar. Deze laat
toe een eerste appreciatie te maken van de bruto belastbare inkomsten van het
huishouden. Het gaat om de bruto belastbare inkomsten van het jaar n-3 voor de
aanvragen vóór 1 juli en n-2 voor de aanvragen na 1 juli.
De netto belastbare inkomsten kunnen enkel nog worden geraadpleegd voor
leveringen van 2008, periode waarin de vierde categorie nog deel uitmaakte van het
Sociaal Stookoliefonds.

2.

Introduceren van de datum van de beslissing van de Raad
ten behoeve van de nieuwe boekhouding van het Fonds
 De wetgever heeft beslist zich op de datum van de beslissing van de Raad te
baseren om een verwarmingsperiode af te sluiten.
Alle beslissingen die worden genomen in de periode 1 januari tot en met 31
december behoren tot eenzelfde boekjaar van het Fonds. Zo hoort een levering
gedaan in 2009, maar waarvoor beslist is in 2010, tot het boekjaar 2010.
In de bestaande programma’s diende het OCMW, afhankelijk van de softwarefirma,
soms reeds de datum van beslissing van de Raad in te geven. Niettemin werd deze
informatie niet doorgestuurd naar de POD Maatschappelijke Integratie. Om dit wel
mogelijk te maken diende het programma te worden aangepast.

3.

 Zoals aangegeven in de omzendbrief van 22 december 2008 was het ingeven in het
programma afhankelijk van de datum van levering en beslissing:


Levering in 2008 en beslissing in 2008:
Normaalgezien heeft het OCMW deze beslissingen al ingegeven en
doorgestuurd via het informaticaprogramma. Deze beslissingen maken deel
uit van de verwarmingsperiode 2008, en zij zullen hernomen worden in de
afsluitende lijst die begin maart 2009 zal worden verstuurd.
De OCMW’s die deze beslissingen nog niet zouden hebben ingegeven en
doorgestuurd, zullen de datum van beslissing van de Raad moeten ingeven.



Levering in 2008 en beslissing in 2009:
In de omzendbrief van 22 december 2008 is gevraagd deze beslissingen
niet in te geven. Boekhoudkundig zullen zij immers tot het jaar 2009
behoren. Het is daarom noodzakelijk dat het systeem de datum van
beslissing genereert. Deze beslissingen horen dus tot het boekjaar 2009 van
het Fonds.
Wat indien zulke beslissingen toch al zijn doorgestuurd? Voor de POD
Maatschappelijke Integratie zullen zij deel uitmaken van het boekjaar 2008
van het Fonds aangezien de datum van beslissing niet zal verschijnen.



Levering in 2009 en beslissing in 2009:
Tot nog toe liet het programma niet toe dat deze beslissingen werden
ingegeven. Vanaf 17 februari zal dit wel mogelijk zijn.

 Voor de maanden januari en februari zal de termijn van 45 dagen niet van
toepassing zijn.

3.

Introduceren van een nieuwe integratiecode om de FOD
Economie toe te laten de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid te consulteren

4.

3.1. De forfaitaire verminderingen toegekend door de FOD
Economie
De FOD Economie kent een forfaitaire vermindering van € 105 toe per gezin onder de
volgende voorwaarden:
- het netto belastbaar inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan € 26.000 (te
indexeren in juli);
- niemand van het gezin mag genieten van het sociaal tarief;
- het gezin mag geen verwarmingstoelage hebben gekregen voor het referentiejaar.
Op het moment van de eindafrekening voor elektriciteit ontvangt ieder gezin dat niet van
het sociaal tarief geniet automatisch een aanvraagformulier via zijn elektriciteitsleverancier.
Het volstaat dit in te vullen en terug te sturen naar de FOD Economie. Voor degenen die dit
niet ontvangen zijn er op de website een brochure en aanvraagformulier beschikbaar
gesteld (www.economie.fgov.be).

3.2. De coëxistentie van beide systemen
De mogelijkheid bestaat dat begunstigden van de verwarmingstoelage tevens in
aanmerking komen voor een forfaitaire vermindering.
Het OCMW dient deze personen te verwittigen dat de verwarmingstoelage normaalgezien
voordeliger is, gezien de minimale toelage voor 1.500 liter € 210 bedraagt.
Evenwel staat niets in de weg dat zij liever een aanvraag richten tot de FOD Economie in
plaats van tot het OCMW. Deze keuze is dan definitief voor het lopende jaar.

3.3. Integratie bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Vroeger werden de verwarmingstoelagen geïntegreerd onder code 4, de code voor
“overige” maatschappelijke dienstverlening. Nu zal er op het moment van het doorsturen
geïntegreerd worden onder code 40, specifiek voor de verwarmingstoelagen.

5.

Deze wijziging laat de FOD Economie toe, op het moment dat zij overgaan tot betaling, via
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, na te kijken of het huishouden al een
verwarmingstoelage heeft ontvangen.
Het OCMW zal tijdens het sociaal onderzoek van zijn kant nakijken of het huishouden nog
geen forfaitaire vermindering heeft gekregen. Er zal dan enkel een waarschuwing worden
gegeven. Het is immers zo dat er verschillen bestaan tussen de wetgeving betreffende de
forfaitaire vermindering en de verwarmingstoelage.
Een belangrijk verschil ligt in de notie ‘huishouden’. In het kader van de forfaitaire
vermindering gaat het om het rijksregistergezin, terwijl in het kader van de
verwarmingstoelage gaat om de feitelijke samenstelling van het huishouden.
Een voorbeeld: in de loop van het jaar verlaat een jongere het ouderlijke huis en gaat
ergens anders wonen. De ouders hebben al een forfaitaire vermindering gekregen. In dit
geval kan de jongere zelf geen forfaitaire vermindering krijgen gezien hij beschouwd wordt
als deel uitmakend van het gezin van zijn ouders. Hij kan echter wel aanspraak maken op
een verwarmingstoelage gezien zijn feitelijke situatie is veranderd.

4.

Afsluiting van de rekeningen

Vanaf 1 januari 2009, gezien de verwarmingsperiode vanaf dan continu is, wordt het
systeem van voorschotten vervangen door een automatische terugbetaling van de
toegekende toelagen van de voorgaande maand.
Begin maart 2009 zullen de OCMW’s een overzicht krijgen van alle beslissingen genomen
in 2008 of die daarmee worden gelijkgesteld. Eventuele correcties dienen te gebeuren voor
eind april.
Vanaf deze datum vervalt het recht van het OCMW om de kosten terug te vorderen die
betrekking hebben op de toelagen toegekend tijdens de verwarmingsperiode waarnaar de
niet overgezonden rekeningen verwijzen.
De tussenkomst in de werkingskosten zal worden overgemaakt na de afsluiting van de
rekeningen en ten laatste op 30 juni.

Hoogachtend,

6.

Namens de Minister van Maatschappelijke Integratie,
De Voorzitter van de POD Maatschappelijke
Integratie,

J. VAN GEERTSOM

