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Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007 -2008 
 

Inleiding 
 
Personen met een laag inkomen zullen zich binnenkort opnieuw tot uw centrum richten 
voor het verkrijgen van een verwarmingstoelage gefinancierd door het Sociaal 
Stookoliefonds. 
  
Er is een recht op deze toelage wanneer de prijs per liter huisbrandolie, 
verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas 49 cent per liter bereikt en deze brandstoffen 
geleverd werden tijdens de periode van 1 september 2007 tot 30 april 2008. 
De officiële prijs van stookolie bedraagt op vandaag 57,19 cent per liter. De 
interventiedrempel is dus ruim overschreden. 
 
Hoewel de reglementering met betrekking tot de verwarmingstoelage in se niet gewijzigd 
werd, zijn er toch een aantal nieuwigheden waarmee u tijdens de verwarmingsperiode 
2007-2008 rekening moet houden. 
 
Het gaat om: 

1. de invoering van het OMNIO statuut 
2. de verhoging van de interventiedrempel 
3. de inkomensgrenzen  
4. een nieuwe richtlijn over de additieven  
5. het inkomensonderzoek 
6. het contract van levering van huisbrandolie met spreiding van betaling  
7. de verwerking en mededeling van de gegevens 
8. een nieuwe folder en aanvraagformulier 

 
 

-

 
 

Vragen naar: Petra Romelart 
E-mail: petra.romelart@mi-is.be 
Tel 02/5078727 
Url : www.mi-is.be 
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Deze punten zullen achtereenvolgens nader worden besproken. 
 

1. De invoering van het OMNIO-statuut 
 
Zoals vermeld in onze vorige omzendbrieven1 hebben gerechtigden op een verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming zoals bepaald in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, recht op een verwarmingstoelage. 
 
“Tot 31 maart 2007 waren er twee mogelijkheden om dit recht op verhoogde terugbetaling 
(het “RVV-statuut”) te verkrijgen: 

- op basis van het genot van een sociaal voordeel, zoals het leefloon of daaraan 
gelijkwaardige hulp, verleend door het OCMW, de inkomensgarantie voor ouderen en de 
tegemoetkomingen voor personen met een handicap; 

- op basis van een ZIV-hoedanigheid (gepensioneerde, weduwnaar of weduwe, 
invalide, wees, volledige werkloze ouder dan 50 jaar, mindervalide…), na een 
inkomenscontrole, uitgevoerd door de verzekeringsinstellingen. 
 
Vanaf 1 april 2007, bestaat er een derde mogelijkheid, namelijk op basis van de 
“bescheiden” inkomens waarover een gezin beschikt, na controle van deze inkomens door 
de verzekeringsinstellingen.”2  Aan alle leden van deze gezinnen met bescheiden inkomens 
wordt het OMNIO-statuut toegekend.   
  
De personen die tengevolge van deze uitbreiding gerechtigd zijn op een verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming, zullen op basis van dit recht aanspraak kunnen maken op 
een verwarmingstoelage voor brandstofleveringen vanaf 1 september 2007. 
 
Het volstaat dat het OCMW vaststelt dat een persoon het OMNIO-statuut heeft en dat aan 
de andere voorwaarden inzake levering, aanvraag….is voldaan, om de betrokkene een 
verwarmingstoelage toe te kennen.   
 
De reglementering betreffende de verwarmingstoelage voorzag reeds in een recht op een 
verwarmingstoelage voor gezinnen van wie het OCMW had vastgesteld dat hun inkomen 
onder een bepaalde grens lag (tweede categorie van gerechtigden).  

                                                 
1 Omzendbrief van 17 augustus 2005 betreffende de verwarmingstoelage vanaf 1 september 2005 , p 3 en de 
omzendbrief van 10 augustus 2006 met enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007, p 2. 
2 Verslag aan de koning bij het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2007, p. 
19036.  
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Het OMNIO-statuut behelst in principe dezelfde gezinnen als de gezinnen van deze tweede 
categorie. 
Een belangrijk deel van de personen die behoorden tot de tweede categorie zullen dus 
verschuiven naar de eerste categorie. Voor het OCMW betekent dit dat het sociaal 
onderzoek eenvoudiger wordt, gezien het inkomensonderzoek van het OCMW naar de 
verzekeringsinstellingen verplaatst wordt. 
 
Om te vermijden dat gezinnen met een laag inkomen die (nog) geen RVV of OMNIO statuut 
hebben, verstoken zouden blijven van het voordeel van de verwarmingstoelage, blijft de 
categorie van gerechtigden op basis van een laag inkomen alsnog bestaan. 
Het OCMW behoudt dus de mogelijkheid om aan deze gezinnen een verwarmingstoelage 
toe te kennen na een inkomensonderzoek. 
 
 
 2. De verhoging van de interventiedrempel 
 
Tijdens de vorige verwarmingsperiodes had de doelgroep recht op een verwarmingstoelage 
van zodra de prijs per liter van een in aanmerking komende brandstof 40 cent per liter 
bedroeg. 
 
Ieder jaar wordt nagegaan of deze interventiedrempel moet worden aangepast op basis 
van de evolutie van de gemiddelde prijs van de huisbrandolie gedurende de vijf voorgaande 
jaren.3 
Vanaf deze verwarmingsperiode komt het Sociaal Stookoliefonds tussen wanneer de prijs 
per liter in aanmerking komende brandstof 49 cent bedraagt. 
 
Vanaf 1 september 2007 geldt de volgende interventietabel: 
  
prijs/liter vermeld op de factuur bedrag van de toelage/liter 
≥ € 0,4900 en  < € 0,5150 3 cent 
≥  € 0,5150 en < € 0,5400 5 cent 
≥  € 0,5400 en < € 0,5650  7 cent 
≥  € 0,5650 en < € 0,5900 8 cent 
≥  € 0,5900 en < € 0,6150 9 cent 
≥  € 0,6150 en < € 0,6400  10 cent 
≥  € 0,6400 en < € 0,6650 11 cent 
≥  € 0,6650 en < € 0,6900 12 cent 
≥  € 0,6900 13 cent 
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Ter herinnering: 
• Het gaat om de prijs die in elk concreet geval op de factuur vermeld staat en 

werkelijk wordt betaald. 
• De prijs is BTW inbegrepen. 

 
 
3. De inkomensgrenzen 
 
De inkomensgrenzen voor het bepalen van het recht op een verwarmingstoelage (eerste en 
tweede categorie) blijven ongewijzigd gelden. 
  
Het jaarlijks belastbaar bruto gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan € 13.512,18 verhoogd 
met € 2.501,47 per persoon ten laste.4 
 
De inkomensgrens die bepaalt of iemand als ten laste kan beschouwd worden, is wel 
aangepast. 
Als persoon ten laste van het gezin wordt beschouwd elk gezinslid van de gerechtigde met 
een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat 
lager is dan € 2.660. 
 
 
4. Het inkomensonderzoek 
 
Om tot de eerste categorie van gerechtigden te behoren moet een dubbele voorwaarde 
vervuld zijn: 
De betrokkenen moeten recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming en  
het jaarlijks belastbaar bruto gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan € 13.512,18 verhoogd 
met € 2.501,47 per persoon ten laste.5 
 
Om de werklast van het OCMW te verminderen en het sociaal onderzoek te 
vereenvoudigen moet het OCMW in principe geen inkomensonderzoek meer voeren in de 
gevallen waar de inkomensvoorwaarde reeds gecontroleerd werd. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
3 Artikel 1,§2, van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de 
toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds 
4 onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing  
5 onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing  
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In de volgende situaties zijn de reële inkomsten in principe lager dan deze inkomensgrens 
en moet er geen inkomensonderzoek meer gevoerd worden. 
 

- een alleenwonende gerechtigde op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
- een samenwonende:  - gerechtigde op het leefloon 

- gerechtigde op het equivalent leefloon 
- gerechtigde op de inkomensgarantie voor ouderen/ het 

gewaarborgd inkomen voor bejaarden 
- gerechtigde op een inkomensvervangende tegemoetkoming 

aan personen met een handicap 
- met het OMNIO-statuut 

 
Gezien het recent karakter van het OMNIO statuut, maken de gegevens van de 
Kruispuntbank nog geen onderscheid tussen de vroegere gerechtigden op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming en de gerechtigden op basis van het OMNIO-statuut. 
Indien nodig kan het ziekenfonds u hieromtrent inlichten en een attest bezorgen. 
 
 
5. Nieuwe richtlijn over de additieven 
  
Voortaan mag de prijs van een additief die afzonderlijk vermeld wordt op de factuur niet in 
aanmerking genomen worden voor de berekening van het bedrag van de 
verwarmingstoelage.  
 
 
6. Contract van levering van huisbrandolie met spreiding van betaling 
 
De contante betaling van de huisbrandoliefacturen levert voor vele gezinnen met een 
bescheiden inkomen betalingsmoeilijkheden op. Om hieraan te verhelpen werd een 
systeem van gespreide betaling van de leveringsfactuur ingevoerd. Ter bescherming van 
de verbruiker werd bij wet6 vastgelegd dat contracten betreffende de levering van 
huisbrandolie met spreiding van betaling aan bepaalde minimumvoorwaarden7 moeten 
voldoen. 
De brandstofhandelaars die contracten aanbieden die aan deze vereisten voldoen, worden 
geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.  
 

                                                 
6 artikelen 36 en volgende van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005) 
7 Deze minimumvoorwaarden worden bepaald in het koninklijk besluit van 20 januari 2006 houdende de 
minimumvoorwaarden van contracten tot levering van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden 
door geregistreerde handelaren (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2006) 
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Op de website van de POD MI vindt u een link naar de lijst van deze geregistreerde 
brandstofhandelaars. 
 
Meer informatie over de minimumvoorwaarden waaraan deze contracten moeten voldoen 
vindt u  : 

- in een nota van het Verwarmingsfonds betreffende de gespreide betalingen (zie  
www.mi-is.be of www. verwarmingsfonds.be) 
- in een nota van de FOD Economie betreffende de gespreide betalingen onder de 
rubriek niet hernieuwbare energie – aardolie  (zie http://mineco.fgov.be) 
- via het Contact Center van deze FOD:  tel:     0800/120 33 
     fax:   0800/120 57 
     e-mail: info.eco@mineco.fgov.be 

 

7. De verwerking en mededeling van de gegevens 
 
Vanaf deze verwarmingsperiode moet de verwerking en mededeling van de gegevens 
betreffende de toegekende verwarmingstoelagen aan de hand van een nieuwe toepassing 
via de KSZ gebeuren. 
 
De POD en een aantal software-firma’s hebben hiertoe een informatica–toepassing 
ontwikkeld. Ieder centrum kiest vrij met welke toepassing hij de gegevens verwerkt. 
 
De informatica-toepassing van de POD MI die een PrimaWeb-toepassing is, wordt gratis ter 
beschikking gesteld en biedt tal van voordelen. Ze begeleidt u tijdens de gehele 
toekenningprocedure van de verwarmingstoelage: vanaf de aanvraag, over de betekening 
van de beslissing, tot het doorzenden van de gegevens aan de POD. Ze berekent voor u 
het bedrag van de toelage en signaleert aan de administratie wanneer uw voorschot bijna 
uitgeput is. 
 
Daarnaast is dit programma ook een belangrijk instrument voor het beheer van de 
financiële middelen van het Sociaal Stookoliefonds en voor de verzameling van statistische 
gegevens die eventueel kunnen leiden tot het bijsturen van de reglementering. 
  
Opdat het programma al haar taken (vermijden van dubbele betalingen, toekenning van 
een nieuw voorschot wanneer het vorige is uitgeput….) correct zou kunnen vervullen, moet 
het OCMW de gegevens betreffende elke toekenning van een verwarmingstoelage binnen 
een termijn van 45 dagen vanaf de aanvraag naar de POD zenden. 
Deze nieuwe toepassing vervangt de excel-formulieren en de disketten. 
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8. Een nieuwe folder en aanvraagformulier 
 
Op de website van de POD MI vindt u: 

- een nieuwe folder betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 
- een nieuw aanvraagformulier  

 
Hoogachtend, 
 
 

De Minister van Maatschappelijke Integratie, 
 

Getekend 
 
 

Christian Dupont 
 
 
 
 

-


