j aarve rsl ag

Sociaal Verwarmingsfonds

jaarverslag
2017

i

ii

j aarve rsl ag

Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie,
Lamppetroleum en Propaan in bulk vzw
Leon Lepagestraat 4
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: BE0 871.323.581

Jaarverslag van de Raad van Bestuur
goedgekeurd door de Statutaire Algemene Vergadering
van 12 juni 2018
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Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Ik heb het genoegen u in bijlage het Jaarverslag toe te sturen, dat werd goedgekeurd op de zitting van
de Algemene Vergadering van 12 juni 2018.
Als Raad van Bestuur vinden wij het belangrijk op een transparante wijze te communiceren naar
onze stakeholders en doelgroepen. Daarom wordt dit verslag voor de tweede maal op grote schaal
verspreid.
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds werd opgericht om gedeeltelijk tussenbeide te komen in de betaling
van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een precaire situatie bevinden. Omdat de prijs
van verwarmingsbrandstof een belangrijk deel van het gezinsbudget inhoudt, lopen mensen met een
laag inkomen immers vaak het risico om in financiële moeilijkheden te geraken. Ongeveer 10% van de
verbruikers doet een beroep op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds.
Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die
bestemd zijn voor huisverwarming (huisbrandolie, lamppetroleum, propaangas in bulk).
Enkele details over de vzw:
—
Sinds zijn ontstaan in 2005 heeft het Sociaal Verwarmingsfonds zijn wettelijke opdracht
optimaal verzorgd.
—
De werkingskosten zijn miniem: een team van 3 personen is bevoegd voor heel België.
Zij hebben als taken de coördinatie, communicatie, callcenter en financiële alsook
boekhoudkundige opvolging van ontvangsten en uitgaven te verzorgen.
—
Het Sociaal Verwarmingsfonds staat onder toezicht van een Commissaris-revisor.
Na onderhandelingen bekwam het Fonds een solide wettelijke basis. Door het Fonds
gefinancierde informaticasystemen laten een stringente statistische opvolging toe.
—
Het Sociaal Verwarmingsfonds is een samenwerking tussen de openbare en private sector.
Dankzij de inzet van de chauffeurs van de distributeurs bereiken wij 100% van de potentiële
gerechtigden, en dit via de actie “Warm Gebaar”.
—
Op steekproefbasis omschreven de OCMW’s – onze preferentiële partners – onlangs het
functioneren van het Fonds als goed tot zeer goed.
—
Na een werking van 12 jaar is het Sociaal Verwarmingsfonds ingeburgerd. Het personeel
is vertrouwd met de materie en werkt in een volledige neutraliteit, alsook in volledige
transparantie naar de betrokken administraties.
Tot op heden zijn de taken van het Sociaal Verwarmingsfonds louter curatief, namelijk het verstrekken
van toelagen en communicatie.
Jean-Luc VERSTRAETEN
Voorzitter Sociaal Verwarmingsfonds
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Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Sinds zijn ontstaan in 2005 is het Sociaal Verwarmingsfonds een belangrijk instrument in de strijd
tegen energiearmoede.
Aan onze doelgroepen worden uitkeringen verstrekt die de impact van het gefactureerde bedrag van
energie op het gezinsbudget verzachten.
Een van de belangrijkste stakeholders van het Verwarmingsfonds zijn de OCMW’s. Wij zijn dan ook
uitermate verheugd met de goede score die zij ons toekenden en waarnaar de Voorzitter verwijst.
Niet voor niets wordt het Fonds Verwarmingsfonds genoemd, waardoor in de toekomst eventueel ook
pellets, steenkool, hout, … als verwarmingsbrandstof in aanmerking kunnen worden genomen.
Bovendien zouden de activiteiten van het Verwarmingsfonds kunnen uitgebreid worden naar
gespreide betalingen en rationeel energiegebruik. Deze vraagstelling is het overwegen waard.
Aangezien de Raad van Bestuur uitdrukkelijk beslist heeft op een transparante manier te
communiceren naar zijn stakeholders, ontvangt ook u een exemplaar van het Jaarverslag m.b.t. het
werkingsjaar 2017.
Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de Algemene Directie van het Verwarmingsfonds op het
telefoonnummer 02/503 27 23.
Wij staan verder graag te uwer beschikking.
Met vriendelijke groeten,
Walter KUYLEN
Algemeen Directeur Sociaal Verwarmingsfonds
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Jaarrekening 2017
versus Begroting 2017
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Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de vereniging vindt u hierbij het jaarverslag van het
boekjaar gaande van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
Wij leggen u ter goedkeuring de door ons opgestelde jaarrekening voor, afgesloten en aan een audit
onderworpen op 31 december 2017.

Balans op 31/12/2017
Het boekjaar eindigend op 31 december 2017 sluit af met een positief resultaat van € 357.697,78 en
een balanstotaal van € 7.552.625,04.

Algemene bespreking werking
De beschikbare kasgelden worden, conform aan de statutaire bepalingen en de consolidatiewetgeving
belegd bij Bpost.
Het Fonds heeft vier categorieën van taken:
—
—
—
—

de inning en het beheer van de bijdragen die nodig zijn voor de financiering van de verwarmingstoelagen;
het voorzien van de openbare centra van maatschappelijk welzijn van de nodige financiële middelen voor het toekennen van de verwarmingstoelagen;
het verzorgen van de publiciteit met betrekking tot het bestaan en de toekenningsvoorwaarden
van de verwarmingstoelagen;
het verzorgen van de publiciteit naar de doelgroep over het systeem van wettelijke minimumvoorwaarden voor het aankopen van huisbrandolie met spreiding van betaling.

Activa op 31/12/2017: ¤ 7.552.625,04
Vaste Activa (21/28):
Het totaal voor de vaste activa (residuwaarde) bedraagt € 4.752,25.
Dit bestaat uit:
—
—

investeringen ten belope van
afschrijvingen ten belope van

€ 37.663,64
€ 32.911,39

In 2017 heeft het Sociaal Verwarmingsfonds geen investeringen gedaan.
Het totaal van de vorderingen op ten hoogste één jaar bedraagt € 66.285,45.
Deze bestaan uit:
—

handelsvorderingen met een openstaand klantensaldo ten belope van € 66.284 ,91 en een
openstaand saldo van dubieuze vorderingen ten belope van € 0,54.

Het totaal van de geldbeleggingen bedraagt € 6.017.048,38.
Dit bestaat uit:
—
—

saldo BPost zichtrekening ten belope van
saldo ING – groen boekje (huurwaarborg) ten belope van

€ 6.015.008,97
€ 2.039,41
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De overlopende rekeningen bedragen € 1.464.538,96.
Dit bestaat uit:
—
—

490100 Op te maken creditnota’s
FAPETRO – diverse correcties op volumes 2017 en vorige jaren
491000 Verkregen opbrengsten
FAPETRO – facturering petroleum bijdragen KW.4/2017

€ – 262.368,90
€ 1.726.907,86

Passiva op 31/12/2017: ¤ 7.552.625,04
Eigen vermogen (10/15):
Het totaal van het eigen vermogen bedraagt € 4.833.415,08.
Dit bestaat uit:
—
—

een reserve voor het sociaal passief ten belope van
een overgedragen positief resultaat ten belope van

€ 180.000,00
€ 4.653.415,08

Op 31/12/2017 dient de provisie voor het sociaal passief niet te worden gewijzigd.
Het totaal van de schulden op ten hoogste één jaar bedraagt € 2.446.717,05.
Dit bestaat uit:
—
—
—

saldo van de leveranciers ten belope van
saldo van de verwarmingstoelagen van 12/2017 + eindafrekening
met de dossierkosten-correcties-regularisaties 2017 ten belope van
saldo van de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten belope van

€ 162,12
€ 2.412.773,57
€ 33.781,36

De overlopende rekeningen bedragen € 242.492,91.
Dit bestaat uit:
—

—

492000 Toe te rekenen kosten:
POD M.I. – facturering 2017 – onderhoudscontract SMALS-KW.4/2017:
FAPETRO – facturering KW.3 ent 4/2017 – beheerscontract:
Mensura – regularisatie 2017:
RSM – Interaudit voorschot audit 2017:
492117 Verwarmingstoelagen – GEDEELTE 2017

€ 41.717,37
€ 24.799,28
€ 15.468,08
€ 13,13
€ 1.436,88
€ 230.775,54

Gedeelte verwarmingstoelagen – beslissingen 2017 – opgenomen in de afrekeningen 2018 van
januari tot april.
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Resultatenrekening
op 31/12/2017
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De resultatenrekening van onze vzw sluit af met een positief resultaat van € 357.697,78.
Dit saldo wordt verklaard door het verschil tussen de ontvangsten (€ 18.039.015,34) en de uitgaven
(€ 17.681.317,56), waarvan het detail volgt.

Ontvangsten op 31/12/2017: ¤ 18.039.015,34
Solidariteitsbijdrage op basis van heffingen op verwarmingsproducten: € 5.609.342,57
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Jaarlijkse toelage – Protocol tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie en de VZW Sociaal Verwarmingsfonds
Verbintenissen tot het dekken van schulden door de Federale Overheid voor het stookseizoen vanaf
01/01/2017 tot 31/12/2017: € 12.429.672,77 - K.B. van 21/06/2017 volgens aangiftes van schuldvordering d.d. 22/12/2016 en 26/06/2017.
Bekomen subsidies vanwege de Federale Overheid in overeenstemming met de verbintenis tot voormelde schuldvorderingen: € 12.429.672,77
—
—
—

waarvan € 3.630.000,00 werd betaald op de zichtrekening van het Sociaal Verwarmingsfonds
bij Bpost op 05/05/2017.
waarvan € 5.070.770,94 werd betaald op de zichtrekening van het Sociaal Verwarmingsfonds
bij Bpost op 27/06/2017.
waarvan € 3.728.901,83 werd betaald op de zichtrekening van het Sociaal Verwarmingsfonds
bij Bpost op 19/12/2017.
2014

Totaal gestorte
subsidies

2015

2016

2017

2018

15.845.000,00 € 13.427.404,00 € 13.025.582,07 € 12.429.672,77 €

€

VERGELIJKING INNINGEN 2013/2014/2015/2016/2017
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Andere bedrijfsopbrengsten:

€ 30.418,19

—
—
—
—

€ 26.370,20
€ 398,94
€ 49,05
€ 3.600,00

Terugname van provisie voor lasten:
Recuperatie gedeelte Lunch Pass – werknemer:
Vrijstelling bedrijfsvoorheffing:
Herfacturering van kosten:

2017
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Uitgaven op 31/12/2017: ¤ 17.681317,56
Verwarmingstoelagen en dossierkosten aan de OCMW’s ten belope van € 17.281.847,19.
Stortingen naar de OCMW’s:
STOOKSEIZOEN

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Afrekening 01

2,35M €

1,69 M €

1,63M €

1,22M €

0,72M €

1,10M €

Afrekening 02

3,24M €

3,40 M €

3,02M €

3,30M €

2,97M €

3,08M €

Afrekening 03

4,04M €

3,36 M €

2,56M €

3,23M €

2,70 M €

2,56M €

Afrekening 04

2,08M €

2,87 M €

1,99M €

1,82M €

1,93M €

1,46M €

Afrekening 05

1,39M €

2,15 M €

1,15M €

0,97M €

1,18M €

1,12M €

Afrekening 06

1,06M €

1,39 M €

0,85M €

0,70M €

0,82M €

0,85M €

Afrekening 07

0,95M €

0,84 M €

0,72M €

0,50M €

0,45M €

0,58M €

Afrekening 08

0,87M €

0,52 M €

0,62M €

0,52M €

0,42M €

0,54M €

Afrekening 09

0,76M €

0,83 M €

1,27M €

1,17M €

0,78M €

0,73M €

Afrekening 10

1,83M €

1,58 M €

1,80M €

1,75M €

0,91M €

1,27M €

Afrekening 11

2,42M €

1,73 M €

1,79M €

1,37M €

1,35M €

1,32M €

Afrekening 12

2,22M €

1,91 M €

1,63M €

1,40M €

1,88M €

1,76M €

Afrekening seizoen

1,24M €

1,49 M €

1,19M €

0,96M €

0,90M €

0,91M €

24,45 M €

23,76 M€

20,22 M €

18,91 M€

17,01 M€

17,28 M€

TOTAAL

Op 31 december 2017 heeft het Verwarmingsfonds voor het voorbije stookseizoen (01/01/2017
t.e.m. 31/12/2017) reeds een voorlopig bedrag van € 16.351.896,85 ter beschikking gesteld van de
OCMW’s.
De afrekening op 31 december 2017 voor het stookseizoen 2017 van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie wijst op een totaalbedrag van € 17.285.086,43 aan uitgekeerde verwarmingstoelagen voor een totaal van 90.420 dossiers.
Op 31/12/2016 hadden de OCMW’s tegenover het Verwarmingsfonds een openstaande schuld van
€ 41.152,54.
Op 31/12/2017 bedroeg de openstaande schuld vanwege de OCMW’s tegenover het Verwarmingsfonds € 20.450,35.
Dankzij inspecties kon eveneens voor het jaar 2017 € 5.079,24 worden gerecupereerd (gedeeltelijk
afgetrokken in 2017 en waarvan het saldo een invloed heeft op het saldo van € 20.450,35– cf. supra).
Hieruit volgt dat het Verwarmingsfonds voor het stookseizoen van 01/01/2017 tot 31/12/2017 de
OCMW’s nog dient te vergoeden voor het totaalbedrag van € 907.408,15.
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Werkingskosten van het Sociaal Verwarmingsfonds ten belope van € 399.470,37.
Zij kunnen als volgt worden ingedeeld:
—
—
—
—
—

Algemene onkosten:
€ 70.725,59
Communicatie onkosten:
€ 60.983,36
Onderhoudscontract M.I./facturering (Fapetro): € 66.013,53
Personeelskosten:
€ 198.367,14
Afschrijvingen:
€ 3.380,75
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Begroting 2018
en begrotingsramingen
2019-2020-2021
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De begroting 2018 is gestoeld op de definitieve verwezenlijkingen 2016 en een voorlopige schatting, afgesloten op 11/12/2017 en goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering op
06/12/2017.
Rekening houdend met de definitieve verwezenlijkingen in 2017 en de definitieve afsluiting van de
rekeningen op 31/12/2017, aan een audit onderworpen op 22/05/2018, dient de begroting 2018
niet te worden aangepast.
De schattingen inzake de begroting 2019 werden berekend op basis van de hypothesen 2018.

Uitleg van de begroting 2018 – eindsaldo buiten subsidies = ¤ -12.101.623,27
Rubriek bijdragen product:

€ 5.551.914,88

Op basis van de schattingen 2017 hetzij € 5.844.120.93, wordt een vermindering van 5,0%
(vaststellingen volgens eerdere facturering) op deze inkomsten toegepast, met als resultaat:
Begroting 2018 = € 5.844.120.93 x 95,00% = € 5.551.914,88
Rubriek afrekeningen OCMW’s + kosten:

€ -17.232.750,00

Schatting aantal gezinnen voor het kalenderjaar 2018 = 90.000 (afgerond)
Na de definitieve afsluiting van 2017: geen aanpassing wegens correct ingeschat.
Berekening:
8.500 gezinnen (forfaitaire toelagen x € 210,00) =
81.500 gezinnen x € 0,14
(coëfficiënt van toepassing in 2016-2017 en ongewijzigd in 2018)
x 1.275 liters/jaar =
Dossierkosten 90.000 gezinnen x € 10,00

€ 1.785.000,00

€ 14.547.750,00
+ € 900.000,00
€ 17.232.750,00

Ter info: de wetgeving legt op dat de dossierkosten (€ 10,00) een eenmalige, forfaitaire kost is
per gezin. Dit betekent dat, indien een gezin tijdens een kalenderjaar 3 aanvragen indient, slechts
eenmaal € 10,00 in rekening wordt gebracht.
Rubriek Communicatiecampagne:
Schatting aandeel Call Center

€ -55.250,00
€ 4.000,00

Aanpassing website V.F – aanpassing indexeringen, …

€ 5.00,00

Portkosten documentatie/folders via V.F.

€ 750,00

Standaardcampagne m.b.t. verwarmingstoelage

€20.000,00

Externe communicatie

€ 30.000,00
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Rubriek contracten Smals – Fapetro:

€ -70.000,00

Onderhoud/upgrade Smals – jaarlijks contract € 30.000,00
+ aanpassingen: € 10.000,00

€ 40.000,00

Vergoeding Fapetro – facturering/geschillen productbijdrage

€ 30.000,00

Rubriek werkingskosten: € 295.538,15 onveranderd ten opzichte van de begroting goedgekeurd
door de Buitengewone Algemene Vergadering van 06/12/2017
Huur van kantoren + lasten + onderhoud: toename van 2% ten opzichte van het budget 2017.
2018 = € 15.815,23 x 1,02 =

€ 15.973,39

Kantoorbenodigdheden/klein materieel: onveranderd ten opzichte van het budget 2017.
2018 =

€ 4.500,00

Prestaties derden: toename van 1% ten opzichte van het budget 2017 rekening houdend met de
wijziging van de rubriek « boekhouding »
2018 = € 11.963,87 x 1,01 =

€ 12.083,51

Verzekeringen/verplaatsingen/telefoon/bankkosten…: onveranderd ten opzichte van het budget
2017.
2018 =

€ 35.000,00

Lonen + sociale lasten: toename van 1% ten opzichte van het budget 2017 rekening houdend
met de nieuwe personeelsstructuur
2018 = € 225.724 x 1,01 =

€ 227.981,25
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Rekening houdend met de onderstaande parameters zullen de financiële middelen van
het Verwarmingsfonds voor het jaar 2018 als volgt evolueren:
Samenvattende tabel: Basis boekhouding
Def Real 2017
Te betalen toelagen aan OCMW’s

Begroting 2018

€ -16.376.647,19

€ -16.332.750,00

€ - 904.200,00

€ -900.000,00

Communicatie

€ - 60.993,36

€ -55.250,00

Smals – Fapetro / Contracten

€ -66.013,53

€ -70.000,00

Werkingskosten Sociaal Fonds

€ -273.463,48

€ -305.538,25

€ -17.681.317,56

€ -17.653.538,25

€ 5.609.342,57

€ 5.551.914,88

Te financieren saldo

€ -12.071.979,99

€ -12.101.623,37

Subsidies – volgens aangifte van schuldvordering
gestort

€ 12.429.672,77

€ 12.101.623,37

€ 357.697,78

€ 0,00

Vergoedingen per dossier

Totaal uitgaven/kosten
Bijdragen petroleummaatschappijen -5%

Positief/Negatief Saldo
Hypothesen
Real 2017

Est 2018

Aantal gezinnen

81531

81.500

Toelage per liter

€ 0,14

€ 0,14

1.275,00

1.275,00

€ 1.866.690,00

€ 1.785.000,00

8.889

8.500

€ 904.200

€ 900.000

€ 17.280.847,19

€ 17.232.750,00

Gemiddeld aantal liters
Forfaitaire toelage € 210
Aantal gezinnen
Dossierkosten € 10
Toelagen per jaar
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Rekening houdend met de hierna volgende parameters zullen de financiële middelen
gedurende de volgende jaren als volgt evolueren.
Het gaat hierbij om een begrotingsmatige voorspelling.
Samenvattende tabel: Basis boekhouding
Est 2019
Te betalen toelagen aan OCMW’s

Est 2020

Est 2021

€ -16.342.200,00

€ -16.342.200,00

€ -16.342.200,00

€ -900.000,00

€ -900.000,00

€ -900.000,00

Communicatie

€ -55.250,00

€ -55.250,00

€ -55.250,00

Smals – Fapetro / Contracten

€ -70.000,00

€ -70.000,00

€ -70.000,00

Werkingskosten Sociaal Fonds

€ -299.227,39

€ -301.947,28

€ -304.697,23

€ -17.666.677,39

€ -17.669.397,28

€ -17.672.147,23

€ 5.274.319,14

€ 5.010.603,18

€ 4.760.073,02

Te financieren saldo

€ -12.392.358,25

€ -12.658.794,10

€ -12.912.074,21

Subsidies – volgens aangifte van schuldvordering
gestort

€ 12.392.358,25

€ 12.658.794,10

€ 12.912.074,21

0,00

0,00

0,00

Vergoedingen per dossier

Totaal uitgaven/kosten
Bijdragen petroleummaatschappijen -5%

Positief/Negatief Saldo
Hypothesen
Est 2019

Est 2020

Est 2021

Aantal gezinnen

81.200

81.200

81.200

Toelage per liter

€ 0,14

€ 0,14

€ 0,14

1.275,00

1.275,00

1.275,00

€ 1.849.680,00

€ 1.785.000,00

€ 1.785.000,00

8.800

8.800

8.800

€ 900.000

€ 900.000

€ 900.000

€ 17.242.200,00

€ 17.242.200,00

€ 17.242.200,00

Gemiddeld aantal liters
Forfaitaire toelage € 210
Aantal gezinnen
Dossierkosten € 10
Toelagen per jaar
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Statistieken
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Belangrijke informatie:
—
—

Het attest, verstrekt door M.I., met betrekking tot de definitieve afrekening 2017, geeft cijfers
weer op basis van de beslissingsdatum van de OCMW’s;
De statistieken Smals hebben als basis de levering van het product in de periode van
01/01/2017 tot 31/12/2017.

Op basis van bovenstaande cijfers (attest POD M.I.) wordt – rekening houdend met de gewesten – de
volgende verdeling bekomen:
Aantal
Bedrag
begunstigden

Aantal
begunstigden

Bedrag

Aantal
Bedrag
begunstigden

2015

2016

2016

2017

2015

2017

Vlaams Gewest
(308)

43.497

€ 8.458.441,84

39.600

€ 7.386.213,36

38.853

€ 7.396.208,01

Waals Gewest
(262)

52.234

€ 9.371.057,33

49.727

€ 8.639.595,95

50.921

€ 8.871.337,32

757

€ 114.000,97

571

€ 73.069,30

646

€ 83.513,58

96.488

€ 17.943.500,14

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest (19)
TOTAAL (589)

89.898 € 16.098.878,61

89.898 € 16.351.058,91

De onderstaande grafieken geven de evolutie weer van de uitgaven en het aantal dossiers per gewest
tijdens de vijf voorbije stookseizoenen.

EVOLUTIE UITGAVEN (2015/2016/2017)
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0
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0,08
2017
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EVOLUTIE AANTAL GEZINNEN (2015/2016/2017)
52234
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Opmerking:
Alles wijst erop dat het aantal betoelaagde gezinnen zich stabiliseert op 90.000 entiteiten.
Hiermee werd rekening gehouden in de cijfermatige simulaties inzake de uitgaven.
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het aantal gezinnen stijgt tijdens de prijsstijging van het product.
Dit was het geval in 2017 en zal zich waarschijnlijk ook voortzetten in 2018, gelet op de schommelingen van het eerste kwartaal.
Inzake het gemiddelde jaarverbruik tonen de statistieken van Smals m.b.t. de voorbije drie jaren aan
wat volgt:
Voor de levering van mazout in bulk:
——
——
——

In 2015 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van stookolieverwarming in bulk,
in aanmerking genomen voor de verwarmingstoelage, 1.275 liter per huishouden.
In 2016 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van stookolieverwarming in bulk,
in aanmerking genomen voor de verwarmingstoelage, eveneens 1.275 liter per huishouden.
In 2017 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van stookolieverwarming in bulk,
in aanmerking genomen voor de verwarmingstoelage, 1.272 liter per huishouden.

Voor de levering van propaan in bulk:
——
——
——

In 2015 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van propaan in bulk, in aanmerking genomen
voor de verwarmingstoelage, 1.078 liter per huishouden.
In 2016 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van propaan in bulk, in aanmerking genomen
voor de verwarmingstoelage, 1.095 liter per huishouden.
In 2017 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van propaan in bulk, in aanmerking genomen
voor de verwarmingstoelage, 1.081 liter per huishouden.
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Voor de forfaitaire toelagen:
——
——
——

In 2015: 8.550 op 96.488 gezinnen hebben een beroep gedaan op de forfaitaire toelage
(± 8,86%).
In 2016: 8.808 op 89.898 gezinnen hebben een beroep gedaan op de forfaitaire toelage
(± 9,02%).
In 2017: 8.889 op 90.420 gezinnen hebben een beroep gedaan op de forfaitaire toelage
(± 9,83%).

Ter informatie: aantal liters per brandstof jaren 2015-2016-2017 rechtgevend op een
verwarmingstoelage – exclusief forfaitaire toelagen
2015
Benaming

Huisbrandolie in bulk

Propaan in bulk

Vlaanderen

55.814.398

2.290.255

Wallonië

52.062.058

1.394.196

656.811

1.909

Brussel Hoofdstad
Benaming
België

Huisbrandolie in bulk

Propaan in bulk

108.533.267

3.686.360

2016
Benaming

Huisbrandolie in bulk

Propaan in bulk

Vlaanderen

50.592.977

2.208.520

Wallonië

48.820.335

1.344.723

502.070

1.687

Brussel Hoofdstad
Benaming
België

Huisbrandolie in bulk

Propaan in bulk

99.915.382

3.554.930

2017
Benaming

Huisbrandolie in bulk

Propaan in bulk

Vlaanderen

49.816.188

2.075.475

Wallonië

49.956.799

1.421.608

504.045

0

Brussel Hoofdstad
Benaming
België

Huisbrandolie in bulk
100.277.032

Propaan in bulk
3.497.083
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De gemiddelde toelage per gezin en per type brandstof geeft volgend beeld:
Oorsprong Statistieken Smals

2014
Benaming

Huisbrandolie in bulk

Propaan in bulk

Huisbrandolie aan de
pomp

Lamppetroleum
aan de pomp

Vlaanderen

186,93

147,73

210,00

210,00

Wallonië

165,32

142,07

210,00

210,03

Brussel Hoofdstad

125,64

101,64

210,00

210,00

2015
Benaming

Huisbrandolie in bulk

Propaan in bulk

Huisbrandolie aan de
pomp

Lamppetroleum
aan de pomp

Vlaanderen

189,51

153,43

210,00

210,00

Wallonië

168,86

147,09

210,00

210,00

Brussel Hoofdstad

125,40

133,63

210,00

210,00

2016
Benaming

Huisbrandolie in bulk

Propaan in bulk

Huisbrandolie aan de
pomp

Lamppetroleum
aan de pomp

Vlaanderen

189,45

157,52

210,00

210,00

Wallonië

169,02

147,03

210,00

210,00

Brussel Hoofdstad

130,20

118,09

210,00

210,00

2017
Benaming

Huisbrandolie in bulk

Propaan in bulk

Huisbrandolie aan de
pomp

Lamppetroleum
aan de pomp

Vlaanderen

189,95

153,76

210,00

210,00

Wallonië

168,57

148,12

210,00

210,03

Brussel Hoofdstad

115,03

0,00

0,00

210,00
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GEMIDDELDE TOELAGE PER BRANDSTOF (PER GEWEST) - 2014
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REGIO’S

GEMIDDELDE TOELAGE PER BRANDSTOF (PER GEWEST) - 2015
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GEMIDDELDE TOELAGE PER BRANDSTOF (PER GEWEST) - 2016
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GEMIDDELDE TOELAGE PER BRANDSTOF (PER GEWEST) - 2017
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De volgende tabel biedt een beperkt overzicht van de OCMW’s met de grootste uitgaven aan
verwarmingstoelagen, alsook het aantal dossiers volgens de definitieve afrekening van M.I.:

OCMW

TOTAAL BEDRAG

AANTAL DOSSIERS

Charleroi

€ 317.872,98

2008

Couvin

€ 232.931,58

1135

La Louvière

€ 160.835,08

825

Luik

€ 128.611,84

783

Chimay

€ 125.535,90

680

Heist-op-den-Berg

€ 116.302,62

589

Sambreville

€ 110.808,04

715

Genk

€ 109.071,30

600

Durbuy

€ 96.370,26

571

Namen

€ 95.795,98

591
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% gedeelte verwarmingstoelage 1.000 l. = € 140,00
/ totale kostprijs mazoutfactuur voor 1000 l. op 31/12/2015
= € 449,80 -> 31%

€ 140
€ 309,80

Verwarmingstoelagen per 1000 L mazout - 2015
Gemiddelde maximum prijs op 31/12/2015 - 1000 L mazout

% gedeelte verwarmingstoelage 1.000 l. = € 140,00
/ totale kostprijs mazoutfactuur voor 1000 l. op 31/12/2016
= 508,50 € -> 28%
€ 140

€ 368,50

Verwarmingstoelagen per 1000 L mazout - 2016
Gemiddelde maximum prijs op 31/12/2016 - 1000 L mazout

% gedeelte verwarmingstoelage 1.000 l. = € 140,00
/ totale kostprijs mazoutfactuur voor 1000 l. op 31/12/2017
= € 594,40 - 24%
€ 140

€ 454,40

Verwarmingstoelagen per 1000 L mazout - 2017
Gemiddelde maximum prijs op 31/12/2017 - 1000 L mazout
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Statistieken website:
Onderstaande statistieken geven een gedetailleerd beeld weer van het aantal bezoekers en hun
activiteiten op onze website (www.verwarmingsfonds.be) in de periode van 1 januari 2017 tot en met
31 december 2017.
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DIVERSE

LAMPPETROLEUM

PROPAAN

Mazout/PL/
PRO.G-BR

Mazout/PL/
PRO.G-VL

Mazout/PL/
PRO.G-WAL

GAS/ELEKTR

OCMW

TOTAAL

Jaar 2017

Telefonische reacties: Gegevens Verwarmingsfonds

januari

114

8

15

46

10

1

0

0

34

februari

70

14

4

21

10

3

0

0

18

maart

78

7

0

16

15

3

2

1

34

april

51

7

2

13

3

1

0

0

25

mei

63

11

3

10

11

3

1

0

24

juni

42

8

2

18

6

0

1

2

5

juli

21

6

0

5

7

0

1

2

0

augustus

20

2

2

12

2

1

0

1

0

september

84

17

4

27

9

2

0

3

22

oktober

132

9

25

27

17

8

2

9

35

november

145

18

19

52

24

7

2

13

10

december

81

12

15

32

7

4

5

5

1

901

119

91

279

121

33

14

36

208

CALL CENTER VERWARMINGSFONDS 2017: 901 OPROEPEN
33

91

MAZOUT/PL/PRO.G - BR
MAZOUT/PL/PRO.G - WAL
MAZOUT/PL/PRO.G - VL

279
208

PROPAAN IN BULK
LAMPPETROLEUM
OCMW
DIVERSE
ANDERE
(AARDGAS, KOOL, ELEKTRICITEIT, PELLET)

119

121
36

14
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CALL CENTER VERWARMINGSFONDS 2017: 901 OPROEPEN
160
140
120
100
80
60
40
20

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari

0

De correlatie tussen het aantal oproepen en het piekmoment inzake verbruik blijkt uit het bovenstaande.
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Overzicht beslissingen
Raad van Bestuur
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In de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 kwam de Raad van Bestuur viermaal in
vergadering bijeen.
In deze periode werden volgende beslissingen genomen:

AUDIT REKENHOF
De Algemeen Directeur gaf toelichting inzake de conclusies, zoals opgenomen in het verslag van het
Rekenhof d.d. 8/2/2017.
De Raad van Bestuur heeft beslist dat, daar waar een interventie van een bedrijfsrevisor wordt
aanbevolen, een beroep dient te worden gedaan op de Commissaris-Revisor van het Sociaal
Verwarmingsfonds.
Het verslag van de Commissaris-Revisor dienaangaande wordt in bijlage aangehecht.
Het standpunt van de Commissaris-Revisor werd overgemaakt aan het Rekenhof, alsook aan de
Ministers, bevoegd voor het Sociaal Verwarmingsfonds.
Tevens werd de Voogdijminister ingelicht van de ondernomen acties.

COMMUNICATIE
Op voorstel van de Algemeen Directeur werd beslist de communicatie te intensifiëren.
Volgende stakeholders werden weerhouden:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

OCMW’s;
Mutualiteiten;
Grootwarenhuizen;
Centrum voor vluchtelingen;
Armoede-organisaties;
Syndicaten;
Pers;
Politiek;
Brandstofhandelaars.

De basiscampagne (verspreiding van folders en affiches) werd gericht aan de OCMW’s, mutualiteiten,
grootwarenhuizen en het centrum voor vluchtelingen (Fedasil).
Inzake de vernieuwde website werd overleg gepleegd met armoede-experten binnen de M.I., alsook
met de OCMW’s en de koepels.
Een samenwerking werd opgestart met de koepelorganisatie van armoede-organisaties
(BAPN: Belgisch netwerk armoedebestrijding).
Tevens participeerde het Sociaal Verwarmingsfonds aan activiteiten van EAPN (European Anti Poverty
Network).
Ten slotte werd de werking van het Sociaal Verwarmingsfonds gepromoot via affiches in het
straatbeeld, dit in samenwerking met Clear Channel (zie bijlage).
Meer bepaald werden in de periode van 14/11 t.e.m. 20/11 in heel België in de bushokjes affiches
geplaatst van het Sociaal Verwarmingsfonds.
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SUBSIDIËRING
De samenwerking met de verschillende instanties dienaangaande, waaronder de FOD Economie/
Energie, verloopt vlot. Hierdoor kan het Sociaal Verwarmingsfonds zijn financiële verplichtingen
nakomen zowel wat betreft de OCMW’s als zijn werkingskosten.
De budgetten werden naadloos gerespecteerd.

Brussel, 12 juni 2018

Alexandre Lesiw

Jean-Luc Verstraeten

Bestuurder
Vice-voorzitter Raad van Bestuur

Bestuurder
Voorzitter Raad van Bestuur
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Bijlagen
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1. Clear Channel Affiches
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2. BRAFCO
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3. In de pers
De Standaard

Europa geeft fossiele industrie miljarden cadeau
De Standaard - 29 Sep. 2017
Pagina 20
* De Standaard : West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg
Ondanks plechtige beloftes geven Europese lidstaten nog steeds subsidies en belastingvoordelen aan de vervuilende olie-,
gas- en steenkoolindustrie.
Van onze redacteur Korneel Delbeke
BrusselEuropa ondersteunt jaarlijks voor minstens 112 miljard euro vervuilende fossiele brandstoffen, zoals steenkool, gas en
olie. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse denktank Overseas Development �Institute (ODI) en het Climate Action Network
Europe (CAN). De steun gaat van belastingkortingen of -vrijstellingen voor brandstoffen, over directe subsidies voor
energiebedrijven, tot staatsbedrijven die in fossiele brandstoffen investeren. Bijna de helft van het bedrag, 44 procent, vloeit
naar de transportsector.
Nochtans heeft Europa beloofd om tegen 2020 schadelijke subsidies uit te faseren. Om de opwarming van de aarde onder de 2
graden Celsius te houden, beloofde de EU op de klimaattop in Parijs dat ze tegen 2050 geen broeikasgassen meer wil
uitstoten. Daarvoor zal Brussel tegen 2020 de 'financiële stromen consistent' maken. Lees: het geld moet naar hernieuwbare
energie vloeien en niet langer naar vervuilende steenkool, gas of olie.
Maar tussen belofte en realiteit gaapt een diepe kloof, zeggen de ngo'. Voor hun onderzoek namen de onderzoekers elf
lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en Nederland, én de EU zelf onder de loep. Van 2014 tot 2016 gaven ze jaarlijks 112
miljard euro 'cadeau' aan de fossiele industrie. Slechts elf landen? 'Die zijn samen wel goed voor 83 procent van de Europese
uitstoot', verdedigt onderzoekster Ipek Gencsu van het ODI zich. 'Bovendien rapporteren we alleen maar de cijfers die we
kennen. Overheden zijn weinig transparant, waarschijnlijk gaat het om een veel hoger bedrag.'
Goochelen met definities
Hoe kunnen de landen hun beloftes houden als ze amper zicht hebben op de steun die ze geven voor fossiele brandstoffen?
'De lidstaten houden die geldstromen liefst uit het voetlicht', zegt Gencsu. 'De Britse overheid, bijvoorbeeld, beklemtoont dat ze
geen subsidies voor fossiele brandstoffen veil heeft. Maar ze gebruikt gewoon haar eigen definitie van “subsidies”. Wij
gebruiken de definitie van de Wereldhandelsorganisatie. Dan blijkt er wel nog veel geld naar olie en gas te vloeien.'
Ons land, dat niet voor het rapport werd onderzocht, gebruikt hetzelfde argument als de Britten: 'De Belgische staat geeft géén
subsidies voor fossiele brandstoffen', laat federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) weten.
Daar denkt de Oeso anders over. In 2014, het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn, ging er 30 miljoen euro naar
steun voor fossiele brandstoffen. Datzelfde jaar liep de overheid door allerlei fiscale kortingen en vrijstellingen voor olie meer
dan 2,2 miljard euro mis, leren de cijfers. Zo worden op kerosine voor vliegtuigen geen accijnzen geheven. 'En vooral het
gunstregime voor de bedrijfstankkaarten doet de rekening snel oplopen', zegt �Mathias Bienstman van de Bond Beter
Leefmilieu.
Ook in de rest van Europa is de transportsector de grote winnaar, blijkt uit het rapport van ODI en CAN. Hij ontvangt bijna de
helft van de subsidies en belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen. Dat ook diesel daarbij wint, doet wenkbrauwen fronsen.
Door de schadelijke uitstoot van dieselmotoren stierven in 2013 nog meer dan een half miljoen Europeanen vroegtijdig, schat
het Europees Milieuagentschap. Tal van steden en landen willen diesel in de ban doen. Maar intussen geniet de brandstof nog
steeds meer dan 21 miljard euro aan staatssteun of fiscale voordelen, blijkt uit de studie. Ook in België is dat het geval, al wil de
regering-Michel dat halt toeroepen door de accijnzen te verhogen.
Sociale correcties
De miljardensteun voor olie, gas en steenkool is dan wel slecht nieuws voor het klimaat, hij is wel vaak bedoeld om de
zwakkere Europeanen te helpen. Om hun energiefactuur te verlichten. Denk maar aan het Sociaal Verwarmingsfonds in ons
land. Of geld voor de vervuilende steenkoolindustrie, zoals in Polen, dat naar de transitie van de sector gaat, om werkloze
mijnwerkers op te vangen, bijvoorbeeld.
Door de staatssteun voor fossiele brandstoffen te belichten, willen de ngo's ook Europeanen wijzen op hoe bevooroordeeld we
denken over subsidies. 'Er wordt veel schande geroepen over subsidies voor hernieuwbare energie (denk aan de
zonnepanelen hier, red.). Maar mensen zouden moeten beseffen dat er nog steeds veel meer geld naar fossiele brandstoffen
gaat', besluit Ipek Gencsu.
Korneel Delbeke
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L’Avenir

Du mazout à moindres frais
L'Avenir - 25 Sep. 2017
Pagina 7
* L'Avenir : Local: Le Courrier, Local: Le Courrier de l'Escaut
J.-M.D. Dans un toutes-boîtes distribué ce lundi, le CPAS de Celles propose deux actions aux citoyens afin de réaliser
quelques économies substantielles sur leur achat de mazout de chauffage. Un achat groupé Chaque Cellois peut s’inscrire, via
un formulaire, afin de commander une quantité de mazout. La date limite est ...
J.-M.D.
Dans un toutes-boîtes distribué ce lundi, le CPAS de Celles propose deux actions aux citoyens afin de réaliser quelques
économies substantielles sur leur achat de mazout de chauffage.
Un achat groupé
Chaque Cellois peut s’inscrire, via un formulaire, afin de commander une quantité de mazout. La date limite est fixée au 18
octobre. Le CPAS procédera ensuite à un appel d’offres auprès de divers fournisseurs afin d’obtenir le meilleur prix. Les
livraisons seront ensuite planifiées durant la première quinzaine de novembre.
Le paiement se fera directement lors de la livraison. D’autres Communes ont déjà pratiqué de la sorte. Mont-de-l’Enclus a été
un des précurseurs en la matière. L’économie peut s’avérer intéressante: jusqu’à 150 e pour le plein de votre citerne.
Fonds social
Le CPAS lance aussi une campagne de sensibilisation afin de faire connaître l’existence du fonds social chauffage. Celui-ci
offre un soutien financier sous forme d’allocation aux personnes qui rencontrent des difficultés à payer leurs factures de
chauffage (mazout, pétrole lampant et gaz propane en vrac). Pour en bénéficier, il faut appartenir à une des catégories
suivantes: les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité (VIPO, handicapé, RIS, GRAPA.), les
ménages à faibles revenus ou les personnes surendettées.
L’allocation octroyée peut atteindre 210€ par famille et par an. Pour en bénéficier, il faut contacter l’administration du CPAS au
069 45 45 14 ou au numéro gratuit 0800 90 929.
Journée de l’énergie
Dernière action proposée par l’administration communale: la Journée de l’énergie, ce 30 septembre, à partir de 14 h, à la
maison de l’entité. Divers stands aborderont des trucs et astuces pour réduire sa consommation, obtenir des primes, lutter
contre l’humidité et isoler sa maison.
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Sud Presse : Nord Eclair - Tournai

Un coup de pouce pour tous les Cellois
Sud Presse - 24 Sep. 2017
Pagina 8
* Sud Presse : Nord Eclair - Tournai
Les premiers froids se font ressentir, comme le besoin de remplir sa cuve à mazout ou à gaz. « Mais peu de gens savent que
des aides existent » , avance le président du CPAS Michaël Busine, « à travers notamment le fonds social chauffage » qui
permet, sous certaines ...
Les premiers froids se font ressentir, comme le besoin de remplir sa cuve à mazout ou à gaz.
« Mais peu de gens savent que des aides existent » , avance le président du CPAS Michaël Busine, « à travers notamment le
fonds social chauffage » qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une aide financière pour le règlement de sa
facture de combustible (mazout, gaz propane en cuve ou pétrole lampant). « Si en 2013, l’aide aux Cellois se chiffrait à 25.000
euros, ce montant n’était que 16.000 euros en 2016. Il ne me semble pourtant pas que le nombre de précarisés ait diminué » ,
avance le président qui a donc fait distribuer un bulletin d’information dans les boîtes afin de rappeler les bénéficiaires
possibles de l’aide et les conditions d’admission.
Pour qui, pour quel revenu à ne pas dépasser, montant de l’aide, procédure... autant de questions auxquelles des réponses
sont apportées. Le fonds intervient pour un maximum de 1.500 litres et à concurrence de 70 euros par 500 litres, soit 210 euros
maximum!
Second axe : l’achat groupé de mazout. « Pour que tous les Cellois puissent bénéficier de notre aide pour réduire leur facture »
, explique Michaël Busine, « nous lançons cette opération en espérant pouvoir rassembler un maximum de Cellois afin
d’obtenir le meilleur prix » . Un folder a été distribué dans l’entité et les Cellois ont jusqu’au 18 octobre pour se manifester pour
autant que leur commande soit au minimum de 500 litres. Le mazout sera livré pour la mi-novembre.
A.D.
A.D.
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Les premiers froids se font ressentir, comme le besoin de remplir sa cuve à mazout ou à gaz. « Mais peu de gens savent que
des aides existent » , avance le président du CPAS Michaël Busine, « à travers notamment le fonds social chauffage » qui
permet, sous certaines ...
Les premiers froids se font ressentir, comme le besoin de remplir sa cuve à mazout ou à gaz.
« Mais peu de gens savent que des aides existent » , avance le président du CPAS Michaël Busine, « à travers notamment le
fonds social chauffage » qui permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une aide financière pour le règlement de sa
facture de combustible (mazout, gaz propane en cuve ou pétrole lampant). « Si en 2013, l’aide aux Cellois se chiffrait à 25.000
euros, ce montant n’était que 16.000 euros en 2016. Il ne me semble pourtant pas que le nombre de précarisés ait diminué » ,
avance le président qui a donc fait distribuer un bulletin d’information dans les boîtes afin de rappeler les bénéficiaires
possibles de l’aide et les conditions d’admission.
Pour qui, pour quel revenu à ne pas dépasser, montant de l’aide, procédure... autant de questions auxquelles des réponses
sont apportées. Le fonds intervient pour un maximum de 1.500 litres et à concurrence de 70 euros par 500 litres, soit 210 euros
maximum!
Second axe : l’achat groupé de mazout. « Pour que tous les Cellois puissent bénéficier de notre aide pour réduire leur facture »
, explique Michaël Busine, « nous lançons cette opération en espérant pouvoir rassembler un maximum de Cellois afin
d’obtenir le meilleur prix » . Un folder a été distribué dans l’entité et les Cellois ont jusqu’au 18 octobre pour se manifester pour
autant que leur commande soit au minimum de 500 litres. Le mazout sera livré pour la mi-novembre.
A.D.
A.D.
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Seuil d’intervention relevé
L'Avenir - 02 Sep. 2017
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Sambre et Meuse, Brabant Wallon
Le fonds est moins sollicité. En cause: hivers doux, prix du fuel bas, appoints au bois et logements sociaux davantage équipés
au gaz de ville.
D.W.
Pour toutes les demandes d’allocations introduites à partir du 1er septembre 2017, le montant annuel brut imposable du
ménage ne peut pas être supérieur à 18 363,39€ majorés de 3 399,56€ par personne à charge, communique le ministre de
l’Intégration sociale, Denis Ducarme. Ce qui correspond à + 713,51€ de seuil, attribué en liaison au bien-être.
Les interventions pour aider à acheter mazout, pétrole lampant ou gaz propane, représentent quelque 18 millions€/an. Soit une
somme moyenne de 180€ par famille.
– Qui bénéficie du Fonds social chauffage (FSC)? Les bénéficiaires d’une intervention majorée de l’assurance maladie
invalidité; les personnes avec un revenu modeste; les surendettés qui se trouvent dans l’incapacité de payer.
– À quelle aide avez-vous droit? En fonction du prix du mazout facturé et de la catégorie dans laquelle vous vous situez,
l’allocation octroyée pour acheter du mazout varie de 14 à 20 cent/litre. L’intervention couvre maximum 1 500 l/an/ménage.
Comment faire?
Vous devez d’abord acheter votre mazout (prix actuel: 0,565€/l)puis, dans les 60 jours suivant la livraison, introduire une
demande d’intervention auprès du CPAS de votre commune. Une copie de la facture ou du bon de livraison devront être joints.
L’intervention du fonds vous sera remise en cash ou versée sur votre compte bancaire. En cas de situation de surendettement,
l’allocation sera directement versée au fournisseur de mazout par le CPAS.
En 2015, 96 488 ménages ont fait appel au FSC pour acheter du mazout de chauffage, du pétrole lampant ou du gaz propane
en vrac. Ils étaient plus nombreux les années précédentes: 107 055 en 2014 et 121 649 en 2013.
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Les allocations sociales bientôt automatisées
La Dernière Heure - 05 Aug. 2017
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Même si de plus en plus de Belges reçoivent leur déclaration fiscale préremplie, il faut encore compléter de nombreux
formulaires pour réclamer des allocations alors que l’administration sait très bien à quoi nous avons droit ou pas. À partir de ce
constat, le gouvernement Michel a décidé durant les négociations ...
Même si de plus en plus de Belges reçoivent leur déclaration fiscale préremplie, il faut encore compléter de nombreux
formulaires pour réclamer des allocations alors que l’administration sait très bien à quoi nous avons droit ou pas.
À partir de ce constat, le gouvernement Michel a décidé durant les négociations budgétaires de franchir quelques étapes dans
l’adaptation de la banque Carrefour de la Sécurité sociale.
Un certain nombre de droits qui sont liés aux revenus, au statut ou à la situation sociale vont être informatisés. “De cette façon,
nous évitons que des gens fragiles qui ont parfois difficilement accès à l’information disponible ratent un certain nombre d’aides
auxquelles ils ont droit” , explique le ministre du Travail Kris Peeters (CD&V).
Un certain nombre de droits sociaux est déjà en partie automatisé. Le tarif social pour l’électricité est attribué automatiquement
à la personne qui bénéficie d’un revenu d’insertion, d’une compensation pour un handicap ou d’un revenu garanti pour
personnes âgées.
Cependant, si la personne est locataire d’un logement social, cet avantage ne lui sera pas versé d’office.
Cela va changer et les droits seront attribués plus rapidement alors qu’il fallait parfois attendre une réponse pendant des mois.
En ce qui concerne le revenu pour les personnes âgées, il se posait un problème similaire qui est à présent corrigé.
Actuellement, un senior le perçoit automatiquement quand il bénéficie d’un revenu d’insertion ou d’une allocation de handicapé.
Dans les autres cas, il doit demander lui-même son revenu.
Cela peut poser un problème lorsqu’une personne qui cohabitait et n’avait donc pas droit au revenu garanti se retrouvait seule
à ses 65 ans suite au décès de son partenaire.
Pour ce genre de situation également, le SFP Économie va faire en sorte que la Grapa (Garantie de revenus aux personnes
âgées) soit automatiquement versée.
Parmi les autres droits qui ne devront plus être réclamés dans le futur, mentionnons l’allocation de maternité pour les parents
qui ont un enfant, l’aide maternelle pour des mères célibataires, une allocation de chauffage du Fonds social chauffage,
l’abonnement de train gratuit pour l’accompagnateur régulier d’un handicapé et l’allocation d’intégration pour handicapés.
Ainsi, lorsque le droit à des allocations familiales majorées pour enfant handicapé s’arrête parce que l’âge maximum a été
atteint, le droit à une compensation pour une personne adulte avec handicap sera automatiquement attribué.
Cette automatisation va se réaliser par phases successives. Le gouvernement Michel espère annuellement épargner 24
millions d’euros grâce à ce système, même si sa mise en place implique également des coûts. “ Mais ceux-ci ne sont pas
encore connus” , dit-on au cabinet Peeters.
Voici les droits qui seront automatisés :
Tarif social pour gaz et électricité.
Allocation pour handicapés.
Revenu garanti pour personnes âgées.
Allocation de maternité.
Aide à la maternité.
Allocation de chauffage.
Carte de train pour accompagnateur.
L. N.
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Het Laatste Nieuws

Uitkering mislopen kan niet meer
Het Laatste Nieuws - 05 Aug. 2017
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* Het Laatste Nieuws : Westhoek, Waasland, De Nieuwe Gazet, Kempen, Antwerpen Zuid, Antwerpen Stad, Vakantie,
Pajottenland, Antwerpen Noord, Brabant-Hageland, Leuven-Brabant, Denderstreek, Dendermonde, Gent-Eeklo-Deinze, de
Ring-Brussel, Gent-Wetteren-Lochristi, Limburg, Leiestreek, Mechelen-Lier, Middenkust, Mandelstreek, Oostkust, Vlaamse
Ardennen, Westkust
Kraamgeld, een sociaal tarief voor elektriciteit, een gehandicaptenuitkering: al wie er recht op heeft, zal er in de toekomst niet
meer naar moeten hengelen. Via de automatisering van de toekenning van sociale rechten, hoopt de regering-Michel jaarlijks
24 miljoen te kunnen besparen.
Een vermogenskadaster blijft tot nader order een groot taboe in ons land, maar eigenlijk moet je vaststellen dat de overheid
quasi alles over ons weet. Met zijn allen zitten we in tientallen databanken, die steeds lustiger gekoppeld en gekruist worden.
Steeds meer inwoners krijgen hun belastingbrief netjes op voorhand ingevuld van de fiscus. En toch moeten we nog altijd heel
veel formuliertjes invullen om dingen aan te vragen waarvan de overheid perfect weet of we er recht of geen recht op hebben.
Vanuit dat oogpunt besliste de regering-Michel tijdens de begrotingsonderhandelingen om de komende jaren een paar stappen
verder te gaan in de toepassing van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ). Tal van rechten die verbonden zijn
aan iemands inkomen, statuut of situatie worden geautomatiseerd. "Hierdoor vermijden we dat kwetsbare mensen, die soms
moeilijk toegang hebben tot beschikbare informatie, bepaalde ondersteuning mislopen terwijl die hen toekomt", aldus minister
van Werk Kris Peeters (CD&V).
Sociale huurwoning
Een aantal sociale rechten is nu al deels geautomatiseerd. Het sociaal tarief voor elektriciteit wordt al automatisch toegekend
wanneer de betrokkene een leefloon, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een inkomensgarantie voor
ouderen geniet. Wanneer hij echter huurder is van een sociale woning, krijgt hij het niet automatisch. Dat verandert nu en de
rechten moeten ook sneller komen, want nu kunnen ze maanden op zich laten wachten. Bij de inkomensgarantie voor ouderen
(IGO) is er een gelijkaardig probleem, dat wordt rechtgezet. Nu krijgt een oudere dat automatisch wanneer hij of zij een leefloon
of een gehandicaptenuitkering geniet. In andere gevallen moet je de inkomensgarantie aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld een
probleem vormen wanneer iemand die samenwoonde en daardoor net geen recht had op een leefloon, op zijn 65ste alleen
komt te vallen, wegens overlijden van zijn of haar partner. Ook voor dit soort situaties zal de FOD Economie het recht op een
IGO automatisch onderzoeken.
Minder administratie
Andere rechten die in de toekomst niet meer moeten aangevraagd worden als je er recht op hebt, zijn het kraamgeld voor
ouders, moederschapshulp voor zelfstandige vrouwen, een verwarmingstoelage van het sociaal verwarmingsfonds, het gratis
treinabonnement voor de vaste begeleider van een gehandicapte en de integratietegemoetkoming voor gehandicapten.
Wanneer bijvoorbeeld het recht op verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen ophoudt wegens het bereiken van de
maximumleeftijd, zal automatisch het recht op een tegemoetkoming voor volwassen personen met een handicap onderzocht
worden.
De automatisering wordt in fases ingevoerd. De regering-Michel hoopt er jaarlijks 24 miljoen euro mee te kunnen uitsparen
omdat er minder administratie aan te pas komt, al zijn er bij de overgang ook kosten gemoeid. "Maar die zijn nog niet bekend",
klinkt het op het kabinet-Peeters.
OVER DEZE GAAT HET:
- Sociaal tarief voor gas en elektriciteit
- Gehandicaptenuitkering Inkomensgarantie voor ouderen
- Kraamgeld
- Moederschapshulp
- Verwarmingstoelage
- Treinkaart voor vaste begeleider
Kris Peeters (CD - V) - DIETER DUJARDIN

Page 7/9 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

j aarve rsl ag

Het Laatste Nieuws

Uitkering aanvragen hoeft niet meer
Het Laatste Nieuws - 05 Aug. 2017
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Pajottenland, Antwerpen Noord, Brabant-Hageland, Leuven-Brabant, Denderstreek, Dendermonde, Gent-Eeklo-Deinze, de
Ring-Brussel, Gent-Wetteren-Lochristi, Limburg, Leiestreek, Mechelen-Lier, Middenkust, Mandelstreek, Oostkust, Vlaamse
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aanvraag meer voor hoeven te doen. Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de overheid namelijk perfect in staat
om zelf te zien wie vanwege zijn inkomen, statuut of toestand in aanmerking komt voor bepaalde rechten. Het gaat om het
De regering-Michel automatiseert de toekenning van tal van sociale rechten. Al wie ervoor in aanmerking komt, zal er geen
recht op kraamgeld, moederschapshulp, sociaal tarief voor elektriciteit, de gehandicaptenuitkering, de inkomensgarantie voor
aanvraag meer voor hoeven te doen. Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de overheid namelijk perfect in staat
ouderen, de treinkaart voor de begeleiders van gehandicapten en de toelage van het sociaal verwarmingsfonds. De regeringom zelf te zien wie vanwege zijn inkomen, statuut of toestand ...
Michel denkt met deze maatregel 24 miljoen euro te kunnen uitsparen aan administratieve rompslomp. (DDW)
De regering-Michel automatiseert de toekenning van tal van sociale rechten. Al wie ervoor in aanmerking komt, zal er geen
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kinderen ophoudt wegens het bereiken van de maximumleeftijd, zal automatisch het recht op een tegemoetkoming voor
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(DDW)
In fases
De automatisering zal in fases worden ingevoerd. De regering-Michel hoopt er jaarlijks 24 miljoen euro mee te kunnen
uitsparen, al zijn er bij de overgang ook kosten gemoeid. "Maar die zijn nog niet bekend", klinkt het op het kabinet-Peeters.
(DDW)
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Les allocations sociales bientôt automatisées
L. N. Publié le samedi 05 août 2017 à 07h48 - Mis à jour le samedi 05 août 2017 à 07h54
EXCLUSIF

268

34

BELGIQUE (/ACTU/BELGIQUE) Il ne sera plus nécessaire de demander le paiement de ses allocations de maternité ou de tarif social
pour l’électricité.
Même si de plus en plus de Belges reçoivent leur dŽclaration Þscale prŽremplie, il faut encore complŽter de nombreux formulaires pour
réclamer des allocations alors que l’administration sait très bien à quoi nous avons droit ou pas.

Ë partir de ce constat, le gouvernement Michel a dŽcidŽ durant les nŽgociations budgŽtaires de franchir quelques Žtapes dans
l’adaptation de la banque Carrefour de la Sécurité sociale.
Un certain nombre de droits qui sont liŽs aux revenus, au statut ou ˆ la situation sociale vont être informatisŽs. "De cette façon, nous
évitons que des gens fragiles qui ont parfois diﬃcilement accès à l’information disponible ratent un certain nombre d’aides auxquelles ils
ont droit", explique le ministre du Travail Kris Peeters (CD&V).
Un certain nombre de droits sociaux est dŽjˆ en partie automatisŽ. Le tarif social pour lÕŽlectricitŽ est attribuŽ automatiquement ˆ la
personne qui bŽnŽÞcie dÕun revenu dÕinsertion, dÕune compensation pour un handicap ou dÕun revenu garanti pour personnes ‰gŽes.
Cependant, si la personne est locataire dÕun logement social, cet avantage ne lui sera pas versŽ dÕoﬃce.
Cela va changer et les droits seront attribués plus rapidement alors qu’il fallait parfois attendre une réponse pendant des mois.
En ce qui concerne le revenu pour les personnes ‰gŽes, il se posait un problème similaire qui est ˆ prŽsent corrigŽ. Actuellement, un
senior le perçoit automatiquement quand il bŽnŽÞcie dÕun revenu dÕinsertion ou dÕune allocation de handicapŽ. Dans les autres cas, il
doit demander lui-même son revenu.
Cela peut poser un problème lorsqu’une personne qui cohabitait et n’avait donc pas droit au revenu garanti se retrouvait seule à ses 65
ans suite au décès de son partenaire.
Pour ce genre de situation Žgalement, le SFP ƒconomie va faire en sorte que la Grapa (Garantie de revenus aux personnes ‰gŽes) soit
automatiquement versée.
Parmi les autres droits qui ne devront plus être rŽclamŽs dans le futur, mentionnons lÕallocation de maternitŽ pour les parents qui ont un
enfant, lÕaide maternelle pour des mères cŽlibataires, une allocation de chauﬀage du Fonds social chauﬀage, lÕabonnement de train
gratuit pour l’accompagnateur régulier d’un handicapé et l’allocation d’intégration pour handicapés.
Ainsi, lorsque le droit ˆ des allocations familiales majorŽes pour enfant handicapŽ sÕarrête parce que lÕ‰ge maximum a ŽtŽ atteint, le droit
à une compensation pour une personne adulte avec handicap sera automatiquement attribué.
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Cette automatisation va se réaliser par phases successives. Le gouvernement Michel espère annuellement épargner 24 millions d’euros
grâce à ce système, même si sa mise en place implique également des coûts. "Mais ceux-ci ne sont pas encore connus", dit-on au
cabinet Peeters.
Voici les droits qui seront automatisés :
Tarif social pour gaz et électricité.
Allocation pour handicapés.
Revenu garanti pour personnes âgées.
Allocation de maternité.
Aide à la maternité.
Allocation de chauﬀage.
Carte de train pour accompagnateur.

L. N.
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(https://clicksipm.adhese.com/raylene//sl3532/brSafari/brSafari11/brOSX/brdesktop/brdesktop/dmADV80/dmADV80/dtdesktop/coBE/tyfree/tm
9add-4662-9e9399a69709c4ab/tlnone/A2127.68.78.84/ad451176/URhttps://www.Þlmdays.be/index.php/fr/)

Dernières dépêches
14h44 | AFP

Un homme arrêtŽ en voiture sur les pistes de l'aŽroport de Lyon, traÞc interrompu (mise à jour) (/dernieres-depeches/afp/un-homme-arrete-envoiture-sur-les-pistes-de-l-aeroport-de-lyon-traÞc-interrompu-5b966777cd708f1e1673ca05)
14h32 | AFP

Dieselgate: Volkswagen a!ronte son grand procès en Allemagne (mise à jour) (/dernieres-depeches/afp/dieselgate-volkswagen-a!ronte-songrand-proces-en-allemagne-5b966482cd708f1e1673c9db)
14h32 | AFP

ONU: Bachelet épingle la Birmanie, la Chine et les pays occidentaux (mise à jour) (/dernieres-depeches/afp/onu-bachelet-epingle-la-birmanie-lachine-et-les-pays-occidentaux-5b96647ccd708f1e1673c9d8)
Les dernières 24h � (/dernieres-depeches)

Votre horoscope du jour par Serge Ducas
VIERGE

Vierge

�

Vous êtes tiré vers le haut et donnez ainsi le meilleur de vous-même. Vos armes de séduction sont infaillibles.

Les derniers articles de ParisMatch.be
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Des droits sociaux bientôt automatiques
!

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speecharticle&url=www.rtbf.be%2Finfo%2Fbelgique%2Fdetail_des-droits-sociaux-bientotautomatiques%3Fid%3D9676753)
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Fabien Van Eeckhaut
Mis à jour le samedi 05 août 2017 à 21h03

Une série de droits sociaux, d'allocations, seront bientôt automatisées ou
automatiques. Plus besoin de les réclamer ou de faire des tas de démarches
administratives, de remplir des formulaires et parfois d'attendre encore plusieurs
semaines avant d'avoir gain de cause. Un constat : il faut en effet encore parfois
remplir de nombreux formulaires pour réclamer des droits et allocations, alors
même que l'administration en face sait parfaitement ce à quoi chaque contribuable
a droit ou non... Même s'il n'y a pas encore chez nous de cadastre des fortunes.
Tout simplement en croisant les informations contenues dans quelques dizaines de
bases de données, liées notamment à la Sécurité sociale.
Newsletter info Recevez chaque matin l’essentiel de l'actualité.

OK (https://www.rtbf.be/info/moncompte?newsletter=info&source=rtbfinfo_newsletter-content)
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Le gouvernement fédéral a donc décidé de rendre (plus) automatiques une série
d'allocations liées aux revenus, au statut, à la situation sociale. L'annonce en avait
déjà été faite par Theo Francken, en tant que secrétaire d'Etat en charge de la
simpli!cation administrative, en janvier. La décision a été con!rmée lors des
dernières négociations budgétaires de l'équipe Michel mi-juillet.

Une liste non exhaustive
Soyons de bon compte: depuis quelques années, un certain nombre de droits
sociaux était déjà en partie automatisé, mais pas toujours de manière logique
lorsque la situation d'un béné!ciaire se compliquait. Quelques exemples fournis
par l'administration. Le tarif social pour l’électricité est ainsi attribué
automatiquement à la personne qui béné!cie d’un revenu d’insertion, d’une
compensation pour un handicap ou d’un revenu garanti pour personnes âgées.
Mais voilà, si la personne était locataire d’un logement social, cet avantage ne lui
était pas versé d’of!ce. Situation qui sera donc corrigée à l'avenir.
Autre exemple qui concerne le revenu pour les personnes âgées : actuellement, un
senior le perçoit automatiquement quand il béné!cie déjà d’un revenu d’insertion
ou d’une allocation de handicapé. Mais dans les autres cas, il devait encore
demander lui-même son revenu. Cela peut poser un problème lorsqu’une personne
qui cohabitait et n’avait donc pas droit au revenu garanti se retrouvait seule à ses 65
ans suite au décès de son partenaire.

Ne plus rater d'aides
En résumé, à l'avenir - progressivement - parmi les droits qui ne devront plus être
réclamés dans le futur, il y aura le tarif social gaz et électricité, le revenu garanti
pour personnes âgées, mais également les allocations de maternité, l'aide
maternelle pour des mères célibataires, l'allocation de chauffage du Fonds social
chauffage, l'abonnement de train gratuit pour l'accompagnateur régulier d'un
handicapé. Automaticité aussi de l'allocation handicapé adulte dès que l'allocation
enfant s'interrompt quand l'âge maximum a été atteint.
Comme l'explique le ministre de l'Emploi, le CD&V Kris Peeters, disant répondre
aux demandes express d'une série d'associations, l'objectif est d'éviter notamment
que "des gens fragiles avec un accès dif!cile à l'information disponible ratent un
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certain nombre d'aides auxquelles ils ont droit".
Reste aussi que cette automatisation, en phases successives à partir de la rentrée,
devrait aussi permettre à l'Etat d'économiser - en paperasse et en temps - près de 24
millions d'euros par an.

Sur le même sujet
Kris Peeters

Le Scan

Allocation sociale
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