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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 14 maart 2019.

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 derde 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 en bulk propaangas).

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 maximaal 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, een 
Regeringscommisaris en het Rekenhof.. 
Na onderhandelingen bekwam het Fonds een solide wettelijke basis. Door het Fonds 
gefinancierde informaticasystemen laten een stringente statistische opvolging toe.

— Vervolgens werd een rapportering aan de FOD Bosa opgelegd. De samenwerking verloopt zeer 
vlot, o.m. dankzij een intensieve opleiding van het personeel. 

— 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”.

— Na een werking van 13 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 zijn 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. 

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.

Het communicatiebeleid van het Sociaal Verwarmingsfonds, thans via de geschreven media, blijft zijn 
vruchten afwerpen. 

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 2018.

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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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 2018 tot en met 31 december 2018.

Wij leggen u ter goedkeuring de door ons opgestelde jaarrekening voor, afgesloten en aan een audit 
onderworpen op 31 december 2018.

Balans op 31/12/2018 

Het boekjaar eindigend op 31 december 2018 sluit af met een positief resultaat van € 458.877,67 en 
een balanstotaal van € 8.285.395,71. 

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 verwar-
mingstoelagen;

— het voorzien van de openbare centra van maatschappelijk welzijn van de nodige financiële mid-
delen 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 minimum-
voorwaarden voor het aankopen van huisbrandolie met spreiding van betaling. 

Activa op 31/12/2018: ¤ 8.285.395,71

Vaste Activa (21/28):

Het totaal voor de vaste activa (residuwaarde) bedraagt € 2.888,55.

Dit bestaat uit:

— investeringen ten belope van € 39.400,99
— afschrijvingen ten belope van € 36.512,44

In 2018 heeft het Sociaal Verwarmingsfonds een laptop aangekocht met dock station voor een 
aankoopwaarde van € 1.737,35, inclusief BTW, af te schrijven op 3 jaar.

Het totaal van de vorderingen op ten hoogste één jaar bedraagt € 63.007,06.

Deze bestaan uit:

— handelsvorderingen met een openstaand klantensaldo ten belope van € 63.007,06 
— Het totaal van de geldbeleggingen bedraagt € 6.523.178,30.

Dit bestaat uit:

— saldo BPost zichtrekening ten belope van € 6.521.137,30 
— saldo ING – groen boekje (huurwaarborg) ten belope van € 2.041,00
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De overlopende rekeningen bedragen € 1.696.321,80. Dit bestaat uit:

— 490100 Op te maken creditnota’s  € 155.211,81  
FAPETRO – diverse correcties op volumes 2018 en vorige jaren 

— 491000 Verkregen opbrengsten     € 1.851.533,61  
FAPETRO – facturering petroleum bijdragen KW.4/2018 

Passiva op 31/12/2018: ¤ 8.285.395,71

Eigen vermogen (10/15):

Het totaal van het eigen vermogen bedraagt € 5.292.292,75.

Dit bestaat uit:

— een reserve voor het sociaal passief ten belope van   € 180.000,00 
— een overgedragen positief resultaat ten belope van   € 5.112.292,75

Op 31/12/2018 dient de provisie voor het sociaal passief niet te worden gewijzigd.

Het totaal van de schulden op ten hoogste één jaar bedraagt € 2.758.668,24. Dit bestaat uit:

— saldo van de leveranciers ten belope van   € 25.095,13
— saldo van de verwarmingstoelagen van 12/2018 + eindafrekening  

met de dossierkosten-correcties-regularisaties 2018 ten belope van  € 2.685.052,05
— saldo van de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen  

en sociale lasten belopen tot  € 48.521,06 

De overlopende rekeningen bedragen € 234.434,72. Dit bestaat uit:

— 492000 Toe te rekenen kosten: € 238,25  
Notaris – wijziging van de statuten – gecoördineerde teksten € 238,25

— 492118 Verwarmingstoelagen – GEDEELTE  2018 € 234.196,47 

Gedeelte verwarmingstoelagen – beslissingen 2019 – opgenomen in de afrekeningen 2018 van 
januari tot februari.



10



Resultatenrekening  
op 31/12/2018
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De resultatenrekening van onze vzw sluit af met een positief resultaat van € 458.877,67.

Dit saldo wordt verklaard door het verschil tussen de ontvangsten (€ 17.762.743,07) en de uitgaven 
(€ 17.303.865,40), waarvan het detail volgt.

Ontvangsten op 31/12/2018: ¤ 17.762.743,07

Solidariteitsbijdrage op basis van heffingen op verwarmingsproducten: € 5.646.216,17

Kwartalen Bijdrage 2009 Bijdrage 2010s Bijdrage 2011 Bijdrage 2012

KW 1 3,8  M €                                    3,0  M € 2,7 M € 2,5 M €

KW 2 1,6  M €                                    1,8  M € 1,1 M € 1,2 M €

KW 3 0,7  M €                                    0,9  M € 0,9 M € 0,9 M €

KW 4 1,9  M €                                    2,6  M € 2,2 M € 2,3 M €

TOTAAL 8,0 M € 8,3 M € 6,9 M € 6,9 M €

Kwartalen Bijdrage 2013 Bijdrage 2014 Bijdrage 2015 Bijdrage 2016

KW 1 2,0  M € 2,0 M €  2,3 M € 2,0 M €

KW 2 2,3  M € 1,1 M € 1,2 M € 1,5 M €

KW 3 0,9  M € 0,8 M € 1,0 M € 0,9 M €

KW 4 1,8  M € 1,7 M €   1,7 M € 1,3 M €

TOTAAL 7,0 M € 5,6 M €  6,2 M € 5 ,7 M €

Kwartalen Bijdrage 2017 Bijdrage 2018 Bijdrage 2019 Bijdrage 2020

KW 1 2,0  M €  2,0  M €  M €  M €

KW 2 1,2  M €  1,2  M €  M €  M €

KW 3 0,7  M € 0,7  M €  M €  M €

KW 4 1,7  M € 1,7  M €       M €  M €

TOTAAL    5,6 M €  5,6 M €  M €   M €
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AANDEEL PETROLEUM BIJDRAGEN / GESTORTE SUBSIDIES IN M €

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 
01/01/2018 tot 31/12/2018: € 12.101.623,27 - K.B. van 06/03/2018 volgens aangiftes van schuld-
vordering d.d. 22/12/2017 en 19/06/2018.

Bekomen subsidies vanwege de Federale Overheid in overeenstemming met de verbintenis tot 
voormelde schuldvorderingen: € 12.101.623,27 

— waarvan € 4.151.000,00  werd betaald op de zichtrekening van het Sociaal Verwarmingsfonds 
bij Bpost op 05/04/2018.

— waarvan € 4.320.136,29 werd betaald op de zichtrekening van het Sociaal Verwarmingsfonds 
bij Bpost op 24/07/2018.

— waarvan € 3.630.486,98 werd betaald op de zichtrekening van het Sociaal Verwarmingsfonds 
bij Bpost op 24/12/2018.

2014 2015 2016 2017 2018

Totaal gestorte 
subsidies 

15.845.000,00 € 13.427.404,00 € 13.025.582,07 € 12.429.672,77 € 12.101.623,27 €

Andere bedrijfsopbrengsten: € 14.901,40 

— Recuperatie gedeelte Lunch Pass – werknemer: € 501,40 
— Herfacturering van kosten: € 14.400,00 

Financiële producten: € 2,23  

— Creditintresten groen boekje: € 2,23 

 BIJDRAGEN

 SUBSIDIES
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Uitgaven op 31/12/2018: ¤ 17.303.865,40 

Verwarmingstoelagen en dossierkosten aan de OCMW’s ten belope van € 16.892.332,07. 

Stortingen naar de OCMW’s:

STOOKSEIZOEN 2014 2015 2016 2017 2018

Afrekening 01  1,63M € 1,22M € 0,72M € 1,10M € 1,37M €

Afrekening 02  3,02M € 3,30M € 2,97M € 3,08M € 2,38M €

Afrekening 03  2,56M € 3,23M € 2,70 M € 2,56M € 2,82M €

Afrekening 04  1,99M € 1,82M € 1,93M € 1,46M € 1,90M €

Afrekening 05  1,15M € 0,97M € 1,18M € 1,12M € 1,06M €

Afrekening 06  0,85M € 0,70M € 0,82M € 0,85M € 0,61M €

Afrekening 07  0,72M € 0,50M € 0,45M € 0,58M € 0,34M €

Afrekening 08  0,62M € 0,52M € 0,42M € 0,54M € 0,27M €

Afrekening 09  1,27M € 1,17M € 0,78M € 0,73M € 0,51M €

Afrekening 10  1,80M € 1,75M € 0,91M € 1,27M € 1,17M €

Afrekening 11  1,79M € 1,37M € 1,35M € 1,32M € 1,54M €

Afrekening 12  1,63M € 1,40M € 1,88M € 1,76M € 2,05M €

Afrekening seizoen  1,19M € 0,96M € 0,90M € 0,91M € 0,87M €

Totaal 20,22 M € 18,91 M€ 17,01 M€ 17,28 M€ 16,89 M€

Op 31 december 2018 heeft het Verwarmingsfonds voor het voorbije stookseizoen (01/01/2018 
t.e.m. 31/12/2018 – leveringen 2018 – beslissingen van 01/01/2018 tot 28/02/2019) reeds een 
voorlopig bedrag van € 16.011.967,17 ter beschikking gesteld van de OCMW’s.

De afrekening op 31 december 2018 voor het stookseizoen 2018 van de Programmatorische 
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie wijst op een totaalbedrag van € 16.041.156,74 aan 
uitgekeerde verwarmingstoelagen voor een totaal van 88.811 dossiers.

Op 31/12/2017 hadden de OCMW’s tegenover het Verwarmingsfonds een openstaande schuld van  
€ 20.450,35.

Op 31/12/2018 bedroeg de openstaande schuld vanwege de OCMW’s tegenover het 
Verwarmingsfonds € 14.260,97.

Dankzij inspecties kon eveneens voor het jaar 2018 € 8.739,22 worden gerecupereerd (gedeeltelijk 
afgetrokken in 2018 en waarvan het saldo een invloed heeft op het saldo van € 14.260,97– cf. supra).

Hieruit volgt dat het Verwarmingsfonds voor het stookseizoen van 01/01/2018 tot 31/12/2018 de 
OCMW’s nog dient te vergoeden voor het totaalbedrag van € 876.492,10.
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Werkingskosten van het Sociaal Verwarmingsfonds ten belope van € 411.533,03.

Zij kunnen als volgt worden ingedeeld:

— Algemene onkosten: € 56.727,48 
— Communicatie onkosten: € 31.206,07 
— Onderhoudscontract M.I./facturering (Fapetro): € 66.188,94 
— Personeelskosten: € 253.809,49 
— Afschrijvingen: € 3.601,05 

€ 56.727,48

€ 31.206,07

€ 66.188,94

€ 253.809,49

€ 3.601,05
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Begroting 2019  
en begrotingsramingen 
2020-2021-2022
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De begroting 2019 werd gemaakt op basis van de definitieve prestaties in 2017 en een voorlopige 
situatie in 2018 op 05/12/2018, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 
14/12/2018. 

De begroting voor 2019 werd aangepast op basis van de definitieve prestaties van 2017 en een 
voorlopige situatie in 2018 op 15/02/2019, goedgekeurd door de buitengewone algemene 
vergadering van 22/02/2019. 

De  begroting voor 2019 kan nog steeds worden aangepast in de loop van 2019 op basis van nieuwe 
elementen, gegeven het positieve SEC-saldo van € 64.377,06. 

Deze mogelijke aanpassingen hebben geen invloed op de declaratie van claims ingediend op 
20/12/2018 voor een totaalbedrag aan subsidies van € 12.362.834,29. 

De financiële overzichten in dit verslag werden gecontroleerd door onze Commissaris-revisor op 
05/03/2019. 

De schattingen voor de begrotingen 2020-2021-2022 zijn berekend op basis van de hypotheses van 
2019.

Uitleg van de begroting 2019 – eindsaldo buiten subsidies = ¤ -12.298.457,23 

Rubriek bijdragen product: € 5.274.319,00 

Op basis van de schattingen 2018 hetzij = € 5.551.914,88, wordt een vermindering van 5,0 % 
(vaststellingen volgens eerdere facturering) op deze inkomsten toegepast, met als resultaat:

Begroting 2019 = 5.551.914,88 x 95,00 % = € 5.274.319,00 (afgerond) 

Rubriek afrekeningen OCMW’s + kosten: € -17.128.520,00 

Schatting aantal gezinnen voor het kalenderjaar 2019 = 90.000 (afgerond). Na de definitieve 
afsluiting van 2018: geen aanpassing wegens correct ingeschat.

Berekening: 

8.800 gezinnen (forfaitaire toelagen x € 210)  =    € 1.848.000,00 

81.200 gezinnen x € 0,14 (coëfficiënt van toepassing in 2017-2018 en ongewijzigd in 2019)

x 1.265 liters/jaar =            € 14.380.520,00 

Dossierkosten 90.000 gezinnen x € 10,00                    + € 900.000,00 

            € 17.128.520,00 

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:  € -67.410,00

Schatting aandeel Call Center  € 4.000,00  

Aanpassing website V.F – aanpassing indexeringen, …             € 500,00  

Portkosten documentatie/folders via V.F. € 750,00 

Standaardcampagne m.b.t. verwarmingstoelage  € 20.000,00

Niet-terugkerende communicatie - via gratis krant Metro van  € 33.880,00
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Niet-terugkerende communicatie - erkenningsdossier  € 4.065,00

Vertaalkosten – Statuten + Intern reglement  € 1.815,00

Communicatie – creatie Facebook-pagina – optioneel  € 2.400,00

Rubriek contracten Smals – Fapetro: € -71.250,00 

Onderhoud/upgrade Smals – jaarlijks contract  
€ 30.000,00 + aanpassingen: € 10.000,00 € 40.000,00 

Vergoeding Fapetro – facturering/geschillen productbijdrage € 31.250,00 

Rubriek werkingskosten: € 305.596,00 onveranderd ten opzichte van de begroting goedgekeurd 
door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22/02/2019

Huur van kantoren + lasten + onderhoud: toename van 2 % ten opzichte van het budget 2018.

2019 =  € 13.262,00 

Kantoorbenodigdheden/klein materieel: toename van 2 % ten opzichte van het budget 2018.

2019 =    € 7.500,00 

Prestaties derden: toename van 2 % ten opzichte van het budget 2018 

2019 =  € 12.986,00 

Verzekeringen/verplaatsingen/telefoon/bankkosten…: toename van 2 % ten opzichte  
van het budget 2018.

2019 =  € 26.732,00  

Lonen + sociale lasten: volgens budget 2018 rekening houdend met indexering van 2%

2019 = € 245.116,00
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Rekening houdend met de onderstaande parameters zullen de financiële middelen van 
het Verwarmingsfonds voor het jaar 2019 als volgt evolueren:

Samenvattende tabel: Basis boekhouding

Def Real 2018 Begroting 2019

Te betalen toelagen aan OCMW’s  € -16.004.222,07 € -16.228.520,00

Vergoedingen per dossier € -888.110,00 € -900.000,00

Communicatie € -31.206,07        € -67.410,00

Smals – Fapetro / Contracten       € -66.188,94        € -71.250,00

Werkingskosten Sociaal Fonds  € -314.138,32 € -305.596,00

Totaal uitgaven/kosten € -17.303.865,40 € -17.572.776,00

Bijdragen petroleummaatschappijen -5% € 5.646.216,17 € 5.274.319,00

Financiële producten en diversen € 14.903,63           0,00

Te financieren saldo € -11.642.745,60 € -12.298.457,00

Subsidies – volgens aangifte van schuldvoordering € 12.101.623,27 € 12.362.834,00

Positief/Negatief Saldo € 458.877,67 € 64.377,00

Hypothesen

Real 2018 Est 2019

Aantal gezinnen 79.728 81.200

Toelage per liter € 0,14 € 0,14

Gemiddeld aantal liters 1.260,00 1.265,00

Forfaitaire toelage € 210 € 1.907.430,00 € 1.848.000,00

Aantal gezinnen 9.083 8.800

Dossierkosten € 10 € 888.110 € 900.000

Toelagen per jaar € 16.892.332,07 € 17.128.520,00
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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 2020 Est 2021 Est 2022

Te betalen toelagen aan OCMW’s  € -16.228.520,00 € -16.228.520,00 € -16.228.520,00

Vergoedingen per dossier € - 900.000,00 € -900.000,00 € -900.000,00

Communicatie        € - 62713.00        €  -63.919,00        €  -65.149,00

Smals – Fapetro / Contracten        € -72.675,00        € -74.129,00         -75.611,00

Werkingskosten Sociaal Fonds  € -378.321,00 € -385.838,00 € -393.525,00

Totaal uitgaven/kosten € -17.642.229,00 € -17.652.406,00 € -17.662.805,00

Bijdragen petroleummaatschappijen -5% € 5.010.603,00 € 4.760.073,00 € 4.522.069,00

€ 689,00 € 689,00 € 689,00

Te financieren saldo € -12.630.937,00 € -12.891.644,00 € -13.140.047,00

Subsidies – volgens aangifte van schuldvordering € 12.630.937,00 € 12.891.644,00 € 13.140.047,00

Positief/Negatief Saldo 0,00 0,00 0,00

Hypothesen

Est 2020 Est 2021 Est 2022

Aantal gezinnen 81.200 81.200 81.200

Toelage per liter € 0,14 € 0,14 € 0,14

Gemiddeld aantal liters 1.265,00 1.265,00 1.265,00

Forfaitaire toelage € 210 € 1.848.000,00 € 1.848.000,00 € 1.848.000,00

Aantal gezinnen 8.800 8.800 8.800

Dossierkosten € 10 € 900.000 € 900.000 € 900.000

Toelagen per jaar € 17.128.520,00 € 17.128.520,00 € 17.128.520,00
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Statistieken
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Belangrijke informatie: 

— Het attest, verstrekt door M.I., met betrekking tot  de definitieve afrekening 2018 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 
01/01/2018 tot 31/12/2018.

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

Aantal 
 begunstigden

Bedrag Aantal 
 begunstigden

Bedrag Aantal 
 begunstigden

Bedrag

2016 2016 2017 2017 2018 2018

Vlaams  
Gewest (308)

39.600 € 7.386.213,36 38.853 € 7.396.208,01 37.584 € 7.120.843,61

Waals 
Gewest (262)

49.727 € 8.639.595,95 50.921 € 8.871.337,32 50.635 € 8.811.944,50

Brussels 
Hoofstedelijk 
Gewest (19)

571 € 73.069,30 646 € 83.513,58 592 € 73.750,54

Totaal (589) 89.898 € 16.098.878,61 90.420 € 16.351.058,91 88.811 € 16.006.538,65

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

EVOLUTIE UITGAVEN (2016/2017/2018)
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Opmerking:

Alles wijst erop dat de betoelaagde gezinnen zich stabiliseert op 90.000 entiteiten. 

Het Sociaal Verwarmingsfonds vzw dat deel uitmaakt van de consolidatiekring van de Staat (S1311 - 
EN65003 volgens Bosa) – proefjaar 2018, moest de sluitingsperiode wijzigen om te voldoen aan de 
administratieve kalender voor het indienen van rekeningen en begrotingen. 

De cijfers houden rekening met leveringen 2018 versus beslissingen gaande van 01/01/2018 tot 
28/02/2019. 

De beslissingen van maart en april 2019 met betrekking tot de leveringen 2018 zullen worden 
vastgelegd in de rekeningen van 2019. Deze delta zal echter minimaal zijn. 

Daarom hebben we hiermee rekening gehouden bij het berekenen van de simulaties voor de uitgaven 
van 2019. 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het aantal gezinnen stijgt tijdens de prijsstijging van het 
product. Dit was het geval in 2018 en zal zich waarschijnlijk ook voortzetten in 2019, 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 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.

— In 2018 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van stookolieverwarming in bulk, in 
aanmerking genomen voor de verwarmingstoelage, 1.260 liter per huishouden.

EVOLUTIE AANTAL GEZINNEN (2016/2017/2018)
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Voor de levering van propaan in bulk:

— 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.

— In 2018 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van propaan in bulk, in aanmerking genomen 
voor de verwarmingstoelage, 1.062 liter per huishouden. 

Voor de forfaitaire toelagen: 

— 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%).

— In 2018: 9.083 op 88.811 gezinnen hebben een beroep gedaan op de forfaitaire toelage  
(± 10,23%).

Ter informatie: aantal liters per brandstof jaren 2016-2017-2018 rechtgevend op een 
verwarmingstoelage – exclusief forfaitaire toelagen

2016

Benaming Huisbrandolie in bulk Propaan in bulk

Vlaanderen 50.592.977 2.208.520

Wallonië 48.820.335 1.344.723

Brussel Hoofdstad 502.070 1.687

Benaming Huisbrandolie in bulk Propaan in bulk

België 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

Brussel Hoofdstad 504.045 0

Benaming Huisbrandolie in bulk Propaan in bulk

België 100.277.032 3.497.083
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2018

Benaming Huisbrandolie in bulk Propaan in bulk

Vlaanderen 47.911.798 1.943.798

Wallonië 48.769.256 1.410.263

Brussel Hoofdstad 439.614 50

Benaming Huisbrandolie in bulk Propaan in bulk

België 97.120.668 3.354.111

De gemiddelde toelage per gezin en per type brandstof geeft volgend beeld:

Bron: Statistieken Smals

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 0,00 210,00 210,00

2018

Benaming Huisbrandolie in bulk Propaan in bulk Huisbrandolie aan de 
pomp

Lamppetroleum 
aan de pomp

Vlaanderen 188,79 152,18 210,00 210,00

Wallonië 166,48 144,56 210,00 210,03

Brussel Hoofdstad 110,95 4,85 210,00 210,00
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GEMIDDELDE TOELAGE PER BRANDSTOF (PER GEWEST) – 2016
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GEMIDDELDE TOELAGE PER BRANDSTOF (PER GEWEST) – 2018
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De volgende tabel biedt een beperkt overzicht van de OCMW’s met de grootste uitgaven aan verwar-
mingstoelagen, alsook het aantal dossiers volgens de definitieve afrekening van M.I.: 

OCMW TOTAAL BEDRAG AANTAL DOSSIERS

Charleroi € 320.655,44 1952

Couvin € 259.850,36 1267

La Louvière € 146.574,54 793

Luik € 137.989,44 749

Chimay € 125.212,64 666

Heist-op-den-Berg € 116.095,26 608

Sambreville € 112.013,02 562

Genk € 108.804,64 559

Durbuy € 108.338,38 700

Namen € 105.283,06 559
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% gedeelte verwarmingstoelage 1.000 l. = € 140,00  
/ totale kostprijs mazoutfactuur voor 1000 l. op 31/12/2016  
= 508,50 € -> 28%

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

% gedeelte verwarmingstoelage 1.000 l. = € 140,00  
/ totale kostprijs mazoutfactuur voor 1000 l. op 31/12/2018  
= € 710,00 - 20%

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

 Verwarmingstoelagen per 1000 L mazout - 2017
 Gemiddelde maximum prijs op 31/12/2017 - 1000 L mazout

 Verwarmingstoelagen per 1000 L mazout - 2018
 Gemiddelde maximum prijs op 31/12/2018 - 1000 L mazout

€ 140

€ 368,50

€ 140

€ 140

€ 454,40

€ 570
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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 2018 tot en met 
31 december 2018.
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Telefonische reacties: Gegevens Verwarmingsfonds
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januari 110 27 12 58 5 5 3

februari 92 22 12 48 3 6 1

maart 86 25 9 42 5 4 1

april 50 14 3 25 4 3 1

mei 21 10 1 9 1 0 0

juni 13 6 1 3 1 0 2

juli 13 2 0 8 0 0 3

augustus 13 2 1 8 0 0 2

september 45 10 5 15 2 3 10

oktober 83 8 22 45 1 7 0

november 132 20 39 50 11 12 0

december 137 18 37 58 4 13 7

 795 164 142 369 37 53 30

CALL CENTER VERWARMINGSFONDS 2018: 795 OPROEPEN

 MAZOUT

 PROPAAN IN BULK

 LAMPPETROLEUM

 OCMW

 DIVERSEN
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CALL CENTER VERWARMINGSFONDS 2018: 795 OPROEPEN
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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 tot en met 31 december 2018 kwam de Raad van Bestuur zes maal in 
vergadering bijeen.

In deze periode werden volgende beslissingen genomen:

Subsidiëring

— In overeenstemming met het van kracht zijnde protocol met de Federale Overheid werden de 
nodige stappen gezet met het oog op het bekomen van subsidies, die moesten toelaten dat het 
Sociaal Verwarmingsfonds zijn financiële verplichtingen zou kunnen vervullen.

De samenwerking met de Federale Administratie dienaangaande verliep zeer vlot. 

Vastgesteld werd dat het budget 2017 en 2018 nauwgezet werd nageleefd.

Tevens werd beslist inzake budgettering rekening te houden met het principe van “going concern”, 
een verlaging van de toelagen, verbonden aan het product met 5%, en een betoelaging van 90000 
gezinnen.

Impact Bosa

— Teneinde te beantwoorden aan de regelgeving Bosa werd aan de Algemene Directie van het 
Sociaal Verwarmingsfonds opdracht gegeven een statutenwijziging voor te bereiden, alsook een 
aanpassing van het Huishoudelijk Reglement, inclusief functiebeschrijvingen.

Het voorstel tot statutenwijziging werd goedgekeurd op 25/10/2018.

Inzake de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement werd in de schoot van de Raad van Bestuur 
een werkgroep opgericht, wat resulteerde in een document, goedgekeurd tijdens de zitting van de 
Raad van Bestuur d.d. 14/12/2018.

Benoeming

— Tot Vice-Voorzitter werd benoemd Dhr. Alexandre Lesiw, ter opvolging van Dhr. Julien Van Geert -
som, ontslagnemend, met ingang op 29/03/2018.

Communicatie

— Beslist werd de communicatie verder te optimaliseren, in het bijzonder via de geschreven pers.

(Dit resulteerde inmiddels reeds in een toename van oproepen van OCMW’s en mogelijke 
gerechtigden)

Tevens werd akte genomen van de deelname van het Sociaal Verwarmingsfonds aan het Energiesalon 
te Luik.
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GDPR

— Aan de Algemene Directie werd opdracht gegeven de nodige schikkingen te treffen inzake toe-
passing van GPDR. Hieraan tegemoetkomend werd beslist de personeelsleden van het Sociaal 
Verwarmingsfonds een opleiding te laten volgen.

De Algemeen Directeur werd benoemd tot eindverantwoordelijke, de Adjunct Directrice werd benoemd 
tot Data Protection Officer.  

Brussel, 14 maart 2019

JEAN-LUC VERSTRAETEN

Bestuurder
Voorzitter Raad van Bestuur

ALEXANDRE LESIW 

Bestuurder
Vice-voorzitter Raad van Bestuur
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Bijlagen
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1. In de pers

2018-11-16

Krant van West-Vlaanderen | De Weekbode Roeselare Izegem

2018-11-16

Krant van West-Vlaanderen | De Weekbode Tielt

(RO90/1)VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018

INGELMUNSTER

INGELMUNSTER Op donderdag 8

november overleed Rika Ver-

hiest. Ze werd geboren in Meule-

beke. Op 9 augustus 1967 trouw-

de Rika met Etienne De Frene.

Na hun huwelijk vestigden ze

zich onmiddellijk in de Lenteak-

kerstraat. Rika was de ma van

Ann (met Alain Bekaert/Lenteak-

kerstraat), Kristof (met Sofia Sab-

be/Lenteakkerstraat) en Patrick

(met Mieke Declerck/Lenteakker-

straat). Ze was de oma van acht

kleinkinderen.

Rika volgde de lagere- en huis-

houdschool in Meulebeke. Na de

schooljaren hielp ze op de ouder-

lijke boerderij. Na het huwelijk

bouwde ze, samen met haar

man, een tuinbouwbedrijf uit,

gespecialiseerd in chrysanten,

salade en tomaten.

Rika bracht graag een bezoek

aan een tearoom. Op zondagna-

middag ging ze, samen met haar

echtgenoot, op uitstap. Ze was

lid van de KVLV. Ze had al 23

jaar de ziekte van Parkinson.

Ondanks haar ziekte hoorde je

haar nooit klagen. Ze bleef strijd-

vaardig. Midden september on-

derging ze een heupoperatie. De

voorbije weken verzwakte haar

gezondheidstoestand. Ze over-

leed ze in de Sint-Jozefskliniek in

Izegem.

De begrafenisplechtigheid vond

plaats op woensdag 14 november

in de Sint-Amandskerk, gevolgd

door de begrafenis op de ge-

meentelijke begraafplaats in de

Schoolstraat. (Patrick D./Uitvaart-

centrum Callewaert-Vandevyver)

OVERLIJDENS

Rika Verhiest
23/10/1945 – 08/11/2018

INGELMUNSTER Op zondag 25

november organiseert de Gezins-

bond voor alle leden een sinter-

klaasfeest in De Cultuurfabriek in

de Kortrijkstraat. Vanaf 15.30 uur

kunnen de kinderen genieten

van een spannend verhaal, ge-

bracht door de Pieten. Voor

iedereen zijn er heerlijke klaas-

koeken met koffie of warme

chocolademelk. Alle kinderen

mogen tot bij Sinterklaas komen

om een praatje te slaan en een

stuk speelgoed te kiezen. 

Inschrijven kan via mail naar info

@gezinsbondingelmunster.be,

met duidelijke vermelding van

het aantal volwassenen en kinde-

ren. Noteer naam, geslacht en

leeftijd van alle kinderen. deelna-

meprijs is 6 euro per volwassene

of kind. Gratis voor kinderen

jonger dan 2 jaar. Schrijf het

bedrag over op rekening BE90

0010 8873 1232. (Patrick D.)

Sinterklaasfeest
in Cultuurfabriek

INGELMUNSTER Wie zich in een

financieel moeilijke situatie be-

vindt, kan een korting krijgen op

de verwarmingsfactuur. Het Soci-

aal Verwarmingsfonds komt

tussen voor maximaal 1.500 liter

per kalenderjaar en per huishou-

den. De toelage per huishouden

bedraagt maximaal 210 euro. Je

kan de toelage iedere werkdag

tussen 9 en 11 uur aanvragen in

het Sociaal Huis binnen 60 da-

gen na de levering. Meer info op

www.ingelmunster.be, 051 33 74

60. (Patrick D.)

Toelage voor
verwarming

DOOR PATRICK DEPYPERE

Steven Debackere (28) woont in
de Lammekensknokstraat 1A. Hij
is de zoon van Luc en Martine
Debackere-Fockaert. Hij heeft één
broer Brecht. Steven is de partner
van Lisa Seynaeve uit Meulebeke.
Beroepshalve werkt hij als grond-
werker bij de firma Debackere in
Ingelmunster. Zijn vrije tijd vult
hij op met een gezellig samenzijn
met vrienden en vriendinnen,
gaan supporteren voor de mini-
voetbalclub van gewezen KLJ-le-
den (Prestige/AnneDaan), een be-
zoek aan een restaurant, enz.

DERTIEN JAAR KLJ-LID

Steven was drie jaar voorzitter van
KLJ-Ingelmunster. Daarvoor ze-
telde hij vijf jaar in het bestuur
van de plaatselijke KLJ-jongeren-
vereniging. In totaal is hij al der-
tien jaar lid. 
Steven is een stille dorpsgenoot,
maar wel een harde werker. Ie-
mand die zelden stil zit. De men-
sen kunnen altijd een beroep op
hem doen. In oktober 2017 kreeg
Steven te horen dat hij de volgen-
de Sint-Elooisdeken zou worden. 
“Op een avond kreeg ik telefoon
van Sharon Desmet van de KLJ.
Ze zei dat de KLJ-kern net had
beslist om mij voor te dragen als
nieuwe deken. Dat was toch wel
even schrikken”, glimlacht Steven
met een schuchtere blik. “Vroeger
bestond er ook een Sint-Elooisvie-
ring, maar dan zonder aanstelling
van een deken. Vijf jaar geleden
kwam daar verandering in. De
KLJ, Landelijke Gilde en KVLV
sloegen de handen in elkaar om
een nieuwe formule voor de Sint-
Elooisviering uit te werken. Ieder
jaar zou men één Sint-Elooideken
voorstellen en telkens van een an-
dere vereniging.”
“Vijf jaar geleden was Geert
Spriet de eerste Sint-Elooisdeken
voor de Landelijke Gilde. Het jaar
kreeg Dieter Vanneste namens de
KLJ deze titel. Nummer drie werd
Ann Defour namens de KVLV.
Vorig jaar koos de Landelijke Gil-
de hun voorzitter Frans Verdure.
Tijdens de huldiging in december
2017 werd mijn naam bekend ge-

maakt als Sint-Elooisdeken 2018.
Op zaterdag 1 december zal de
KVLV hun Sint-Elooisdeken 2019
bekend maken.”

POLITIEK

Voor Steven hoeft zo’n eervolle
vermelding niet, maar hij geeft
wel toe dat het deugd doet dat een
groep vrienden besloot om hem
voor te dragen als Sint-Elooisde-
ken 2018.
“Ik heb mij altijd met hart en ziel
ingezet voor de plaatselijke KLJ.
Dat was niet altijd gemakkelijk. Ik
liet er wel eens mijn slaap voor”,
bekent hij. “Maar uiteindelijk viel
alles telkens weer op zijn pootjes.”

“Ik heb al dertien heel mooie KLJ-
jaren meegemaakt. Hoeveel er
nog bij zullen komen, weet ik
niet. Misschien stop ik eind dit
jaar, maar ik zal nooit die vereni-
ging vergeten en de KLJ mag al-
tijd op mij een beroep blijven
doen. De KLJ-jaren blijven voor
mij onvergetelijke jaren. Ik vind
het een eer dat ik de titel van Sint-
Elooisdeken mag dragen.”
Op 14 oktober stond Steven voor
CD&V op de lijst van de gemeen-
teraadsverkiezingen. Een nieuwe
stap in zijn leven? 
“Het was de eerste keer. Ik be-
haalde 328 voorkeurstemmen. Ik
vind dat persoonlijk niet slecht.
De campagne was heel leerrijk. Ik
leerde veel nieuwe mensen ken-
nen en de huis-aan-huisbezoeken

waren ook een meevaller. Ik blijf
lid van CD&V en wil mij verder
engageren binnen die vereniging.
Ik ben geen type dat veel zegt,
maar ik vertoef wel graag tussen
de mensen.”

SINT-ELOOISFEEST

Op zaterdag 1 december vindt de
Sint-Elooisviering plaats. Vanaf
13.30 uur zijn ingeschrevenen
welkom voor een dessertenbuffet
in de brasserie van ‘t JOC.
“Dank aan de KVLV-vrouwen, die
ieder jaar instaan voor het bakken
van een ruim aanbod aan verschil-
lende taarten”, zegt Steven. Deze
dekenviering kost 10 euro per per-
soon, kinderen nemen gratis deel.
Dit bedrag is in de plaats van een
geschenk voor de deken. 
Om 17 uur begint de Sint-Elooi-
sviering in de kapel van het kloos-
ter in de Schoolstraat. Tijdens de
viering wordt er stil gestaan bij de
overleden leden in het voorbije
jaar: Ronny Verschoot, André
Lauwers, Marcel Tack.
Vanaf 19 uur start het feest in De
Cultuurfabriek in de Kortrijk-
straat. Na een uitgebreide receptie
kan iedereen aanschuiven aan een
warm buffet gevolgd door dessert
met koffie. Daarna is er gezellig
samenzijn met dansgelegenheid
op muziek van DJ Fonzy. 
Het avondfeest (receptie, maal-
tijd, drank à volonté) kost 48 euro
per persoon voor KLJ-leden, 53
euro voor leden van KVLV, LG en
partner, 63 euro voor niet-leden.
Voor het dansfeest alleen (start
vanaf 23 uur) betaal je 15 euro per
persoon, drank à volonté. 
Inschrijven kan tot 20 november
voor KLJ-leden via overschrijving
op BE97 7386 0600 0549 of cash
bij Laura Pannecoucke (0472 62
90 31). Leden van KVLV, LG en
niet-leden schrijven over op het
rekeningnummer van de Lande-
lijke Gilde BE71 7386 0608 0169.

“KLJ-jaren blijven
onvergetelijk”
STEVEN DEBACKERE IS DE NIEUWE SINT-ELOOISDEKEN

INGELMUNSTER Op
zaterdag 1 december vie-
ren de Landelijke Gilde,
KLJ en KVLV het jaar-
lijks Sint-Elooisfeest, met
bij aanvang de aanstel-
ling van de nieuwe Sint-
Elooisdeken 2018 Steven
Debackere, bekend als de
gewezen KLJ-voorzitter.

Steven Debackere, op de foto samen met zijn partner Lisa Seynaeve, is de

nieuwe Sint-Elooisdeken. (Foto FODI)

“Ik ben geen type
dat veel zegt, maar
ik vertoef wel graag
tussen de mensen”

INGELMUNSTER Op 10 november

verwelkomden Jolien Schacht en

Roderick Vandekerckhove uit de

Rozestraat hun dochtertje Axelle

(50 cm; 3,670 kg). Ze werd gebo-

ren in de Sint-Jozefskliniek in

Izegem. Een zusje voor Lotte.

(Foto JCR)

GEBOORTEN

Axelle

INGELMUNSTER In het gezinnetje

van Kim Vanlerberghe en Remko

Van der Veken uit de Doelstraat

werd op 9 november een derde

kindje geboren. Suzanne (52 cm;

3,560 kg) zag het levenslicht in

de Sint-Jozefskliniek in Izegem.

Ook Luuk en Olivia zijn heel blij

met hun zusje. (Foto JCR)

Suzanne

INGELMUNSTER Wat zijn goede

voorleesboeken? Hoe lees ik

best voor? Dit wordt besproken

tijdens een boeiende sessie vol

tips. Afspraak op dinsdag 27

november om 19.30 uur in de

bibliotheek in de Schoolstraat.

Schrijf je gratis in via www.

ingelmunster.be/loketvrijetijd.

(Patrick D.)

Workshop
voorlezen

(RO90/1)VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018

INGELMUNSTER

INGELMUNSTER Op donderdag 8

november overleed Rika Ver-

hiest. Ze werd geboren in Meule-

beke. Op 9 augustus 1967 trouw-

de Rika met Etienne De Frene.

Na hun huwelijk vestigden ze

zich onmiddellijk in de Lenteak-

kerstraat. Rika was de ma van

Ann (met Alain Bekaert/Lenteak-

kerstraat), Kristof (met Sofia Sab-

be/Lenteakkerstraat) en Patrick

(met Mieke Declerck/Lenteakker-

straat). Ze was de oma van acht

kleinkinderen.

Rika volgde de lagere- en huis-

houdschool in Meulebeke. Na de

schooljaren hielp ze op de ouder-

lijke boerderij. Na het huwelijk

bouwde ze, samen met haar

man, een tuinbouwbedrijf uit,

gespecialiseerd in chrysanten,

salade en tomaten.

Rika bracht graag een bezoek

aan een tearoom. Op zondagna-

middag ging ze, samen met haar

echtgenoot, op uitstap. Ze was

lid van de KVLV. Ze had al 23

jaar de ziekte van Parkinson.

Ondanks haar ziekte hoorde je

haar nooit klagen. Ze bleef strijd-

vaardig. Midden september on-

derging ze een heupoperatie. De

voorbije weken verzwakte haar

gezondheidstoestand. Ze over-

leed ze in de Sint-Jozefskliniek in

Izegem.

De begrafenisplechtigheid vond

plaats op woensdag 14 november

in de Sint-Amandskerk, gevolgd

door de begrafenis op de ge-

meentelijke begraafplaats in de

Schoolstraat. (Patrick D./Uitvaart-

centrum Callewaert-Vandevyver)

OVERLIJDENS

Rika Verhiest
23/10/1945 – 08/11/2018

INGELMUNSTER Op zondag 25

november organiseert de Gezins-

bond voor alle leden een sinter-

klaasfeest in De Cultuurfabriek in

de Kortrijkstraat. Vanaf 15.30 uur

kunnen de kinderen genieten

van een spannend verhaal, ge-

bracht door de Pieten. Voor

iedereen zijn er heerlijke klaas-

koeken met koffie of warme

chocolademelk. Alle kinderen

mogen tot bij Sinterklaas komen

om een praatje te slaan en een

stuk speelgoed te kiezen. 

Inschrijven kan via mail naar info

@gezinsbondingelmunster.be,

met duidelijke vermelding van

het aantal volwassenen en kinde-

ren. Noteer naam, geslacht en

leeftijd van alle kinderen. deelna-

meprijs is 6 euro per volwassene

of kind. Gratis voor kinderen

jonger dan 2 jaar. Schrijf het

bedrag over op rekening BE90

0010 8873 1232. (Patrick D.)

Sinterklaasfeest
in Cultuurfabriek

INGELMUNSTER Wie zich in een

financieel moeilijke situatie be-

vindt, kan een korting krijgen op

de verwarmingsfactuur. Het Soci-

aal Verwarmingsfonds komt

tussen voor maximaal 1.500 liter

per kalenderjaar en per huishou-

den. De toelage per huishouden

bedraagt maximaal 210 euro. Je

kan de toelage iedere werkdag

tussen 9 en 11 uur aanvragen in

het Sociaal Huis binnen 60 da-

gen na de levering. Meer info op

www.ingelmunster.be, 051 33 74

60. (Patrick D.)

Toelage voor
verwarming

DOOR PATRICK DEPYPERE

Steven Debackere (28) woont in
de Lammekensknokstraat 1A. Hij
is de zoon van Luc en Martine
Debackere-Fockaert. Hij heeft één
broer Brecht. Steven is de partner
van Lisa Seynaeve uit Meulebeke.
Beroepshalve werkt hij als grond-
werker bij de firma Debackere in
Ingelmunster. Zijn vrije tijd vult
hij op met een gezellig samenzijn
met vrienden en vriendinnen,
gaan supporteren voor de mini-
voetbalclub van gewezen KLJ-le-
den (Prestige/AnneDaan), een be-
zoek aan een restaurant, enz.

DERTIEN JAAR KLJ-LID

Steven was drie jaar voorzitter van
KLJ-Ingelmunster. Daarvoor ze-
telde hij vijf jaar in het bestuur
van de plaatselijke KLJ-jongeren-
vereniging. In totaal is hij al der-
tien jaar lid. 
Steven is een stille dorpsgenoot,
maar wel een harde werker. Ie-
mand die zelden stil zit. De men-
sen kunnen altijd een beroep op
hem doen. In oktober 2017 kreeg
Steven te horen dat hij de volgen-
de Sint-Elooisdeken zou worden. 
“Op een avond kreeg ik telefoon
van Sharon Desmet van de KLJ.
Ze zei dat de KLJ-kern net had
beslist om mij voor te dragen als
nieuwe deken. Dat was toch wel
even schrikken”, glimlacht Steven
met een schuchtere blik. “Vroeger
bestond er ook een Sint-Elooisvie-
ring, maar dan zonder aanstelling
van een deken. Vijf jaar geleden
kwam daar verandering in. De
KLJ, Landelijke Gilde en KVLV
sloegen de handen in elkaar om
een nieuwe formule voor de Sint-
Elooisviering uit te werken. Ieder
jaar zou men één Sint-Elooideken
voorstellen en telkens van een an-
dere vereniging.”
“Vijf jaar geleden was Geert
Spriet de eerste Sint-Elooisdeken
voor de Landelijke Gilde. Het jaar
kreeg Dieter Vanneste namens de
KLJ deze titel. Nummer drie werd
Ann Defour namens de KVLV.
Vorig jaar koos de Landelijke Gil-
de hun voorzitter Frans Verdure.
Tijdens de huldiging in december
2017 werd mijn naam bekend ge-

maakt als Sint-Elooisdeken 2018.
Op zaterdag 1 december zal de
KVLV hun Sint-Elooisdeken 2019
bekend maken.”

POLITIEK

Voor Steven hoeft zo’n eervolle
vermelding niet, maar hij geeft
wel toe dat het deugd doet dat een
groep vrienden besloot om hem
voor te dragen als Sint-Elooisde-
ken 2018.
“Ik heb mij altijd met hart en ziel
ingezet voor de plaatselijke KLJ.
Dat was niet altijd gemakkelijk. Ik
liet er wel eens mijn slaap voor”,
bekent hij. “Maar uiteindelijk viel
alles telkens weer op zijn pootjes.”

“Ik heb al dertien heel mooie KLJ-
jaren meegemaakt. Hoeveel er
nog bij zullen komen, weet ik
niet. Misschien stop ik eind dit
jaar, maar ik zal nooit die vereni-
ging vergeten en de KLJ mag al-
tijd op mij een beroep blijven
doen. De KLJ-jaren blijven voor
mij onvergetelijke jaren. Ik vind
het een eer dat ik de titel van Sint-
Elooisdeken mag dragen.”
Op 14 oktober stond Steven voor
CD&V op de lijst van de gemeen-
teraadsverkiezingen. Een nieuwe
stap in zijn leven? 
“Het was de eerste keer. Ik be-
haalde 328 voorkeurstemmen. Ik
vind dat persoonlijk niet slecht.
De campagne was heel leerrijk. Ik
leerde veel nieuwe mensen ken-
nen en de huis-aan-huisbezoeken

waren ook een meevaller. Ik blijf
lid van CD&V en wil mij verder
engageren binnen die vereniging.
Ik ben geen type dat veel zegt,
maar ik vertoef wel graag tussen
de mensen.”

SINT-ELOOISFEEST

Op zaterdag 1 december vindt de
Sint-Elooisviering plaats. Vanaf
13.30 uur zijn ingeschrevenen
welkom voor een dessertenbuffet
in de brasserie van ‘t JOC.
“Dank aan de KVLV-vrouwen, die
ieder jaar instaan voor het bakken
van een ruim aanbod aan verschil-
lende taarten”, zegt Steven. Deze
dekenviering kost 10 euro per per-
soon, kinderen nemen gratis deel.
Dit bedrag is in de plaats van een
geschenk voor de deken. 
Om 17 uur begint de Sint-Elooi-
sviering in de kapel van het kloos-
ter in de Schoolstraat. Tijdens de
viering wordt er stil gestaan bij de
overleden leden in het voorbije
jaar: Ronny Verschoot, André
Lauwers, Marcel Tack.
Vanaf 19 uur start het feest in De
Cultuurfabriek in de Kortrijk-
straat. Na een uitgebreide receptie
kan iedereen aanschuiven aan een
warm buffet gevolgd door dessert
met koffie. Daarna is er gezellig
samenzijn met dansgelegenheid
op muziek van DJ Fonzy. 
Het avondfeest (receptie, maal-
tijd, drank à volonté) kost 48 euro
per persoon voor KLJ-leden, 53
euro voor leden van KVLV, LG en
partner, 63 euro voor niet-leden.
Voor het dansfeest alleen (start
vanaf 23 uur) betaal je 15 euro per
persoon, drank à volonté. 
Inschrijven kan tot 20 november
voor KLJ-leden via overschrijving
op BE97 7386 0600 0549 of cash
bij Laura Pannecoucke (0472 62
90 31). Leden van KVLV, LG en
niet-leden schrijven over op het
rekeningnummer van de Lande-
lijke Gilde BE71 7386 0608 0169.

“KLJ-jaren blijven
onvergetelijk”
STEVEN DEBACKERE IS DE NIEUWE SINT-ELOOISDEKEN

INGELMUNSTER Op
zaterdag 1 december vie-
ren de Landelijke Gilde,
KLJ en KVLV het jaar-
lijks Sint-Elooisfeest, met
bij aanvang de aanstel-
ling van de nieuwe Sint-
Elooisdeken 2018 Steven
Debackere, bekend als de
gewezen KLJ-voorzitter.

Steven Debackere, op de foto samen met zijn partner Lisa Seynaeve, is de

nieuwe Sint-Elooisdeken. (Foto FODI)

“Ik ben geen type
dat veel zegt, maar
ik vertoef wel graag
tussen de mensen”

INGELMUNSTER Op 10 november

verwelkomden Jolien Schacht en

Roderick Vandekerckhove uit de

Rozestraat hun dochtertje Axelle

(50 cm; 3,670 kg). Ze werd gebo-

ren in de Sint-Jozefskliniek in

Izegem. Een zusje voor Lotte.

(Foto JCR)

GEBOORTEN

Axelle

INGELMUNSTER In het gezinnetje

van Kim Vanlerberghe en Remko

Van der Veken uit de Doelstraat

werd op 9 november een derde

kindje geboren. Suzanne (52 cm;

3,560 kg) zag het levenslicht in

de Sint-Jozefskliniek in Izegem.

Ook Luuk en Olivia zijn heel blij

met hun zusje. (Foto JCR)

Suzanne

INGELMUNSTER Wat zijn goede

voorleesboeken? Hoe lees ik

best voor? Dit wordt besproken

tijdens een boeiende sessie vol

tips. Afspraak op dinsdag 27

november om 19.30 uur in de

bibliotheek in de Schoolstraat.

Schrijf je gratis in via www.

ingelmunster.be/loketvrijetijd.

(Patrick D.)

Workshop
voorlezen
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Knack

Meer dan 14 procent van de
Vlaamse gezinnen is een eenouder-
gezin. Dat wil zeggen dat 180.000
kinderen bij hun alleenstaande
moeder (80 procent) of vader (20
procent) gedomicilieerd zijn. Mees -
tal omdat hun ouders gescheiden
zijn, soms ook omdat een van hen
overleden is of ze een be wust
alleenstaande moeder hebben. Er
bestaat geen twijfel over: de
komende jaren zullen er nog meer
eenoudergezinnen bij komen. En
toch loopt het beleid achter. Vol-
gens het ABVV worden alleen-
staande ouders zelfs systematisch
benadeeld. In een nieuwe studie
somt de socialistische vakbond 32
problemen op waarmee ze te maken
krijgen. ‘Tijdens besprekingen tus-
sen de sociale partners bleek de
laatste jaren keer op keer dat een-
oudergezinnen vaak extra worden

geraakt door manco’s in het sociale beleid’, zegt alge-
meen secretaris Caroline Coopers. ‘Allemaal hebben
we wel een alleenstaande ouder in onze familie of
vriendenkring. Maar we staan er amper bij stil hoeveel
drempels zij moeten overwinnen, op alle mogelijke
domeinen.’

Gemiddeld moeten eenoudergezinnen het doen met
een inkomen dat 30 procent lager ligt dan bij twee-
verdieners. Heel wat alleenstaande ouders hebben wel
recht op alimentatie van hun ex-partner, maar die
wordt niet altijd correct betaald. Het gevolg is dat 20
procent van de eenoudergezinnen de armoedegrens
niet haalt en 40 procent moeilijk rondkomt. Het is
veelzeggend dat 30 procent van hen medische zorgen
uitstelt.

Opvallend is dat maar 66,5 procent van de alleen-
staande moeders werkt. Vooral laagopgeleide vrouwen
met heel jonge kinderen zitten vaak thuis. Dat komt
onder meer doordat ze geen geschikte en betaalbare
plek in de kinderopvang vinden. 40 procent van de
eenoudergezinnen brengt de kinderen naar de crèche,
tegenover 60 procent van de koppels.

Alleenstaande ouders die wel werken, hebben

48 5  D E C E M B E R  2 0 1 8   — W W W . K N A C K . B E

‘De overheid 
maakt het hun nog
moeilijker dan ze
het al hebben’

Of ze nu een huis willen kopen, een job zoeken, hun zieke kind moeten
opvangen of belastingen betalen: eenoudergezinnen worden keer op keer
benadeeld. Daarom wil de socialistische vakbond ABVV dat elke nieuwe
wet voortaan aan een eenoudertoets wordt onderworpen.  

WELZIJN

ABVV wil het beleid aanpassen aan eenoudergezinnen

‘Desnoods

doen we

een extra

trui aan’

➽

Door ANN PEUTEMAN, foto’s JONAS LAMPENS
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veel vaker een voltijdse baan dan
tweeverdieners. Meestal omdat ze
het zich niet kunnen veroorloven
om deeltijds te werken. Ook tijds-
krediet en ouderschapsverlof kun-
nen ze moeilijk opnemen, omdat er
geen tweede inkomen is om onder-
tussen op terug te vallen. Bovendien
hebben ze minder mogelijkheden
om onvoorziene problemen op te
vangen. Koppels hebben samen
recht op 20 dagen familiaal verlof
per jaar, eenoudergezinnen hebben
recht op de helft. Daardoor zitten
veel alleenstaande ouders in de rats
als een van hun kinderen ziek
wordt, gedragsproblemen heeft, of
om een andere reden extra aan-
dacht nodig heeft.

Nu bestaan er natuurlijk wel
speciale tegemoetkomingen voor
eenoudergezinnen, zoals de ver-
hoogde schooltoelage, een ver -
hoging van de belastingvrije som
voor kinderen ten laste, een een-
oudertoeslag boven op het gewone
kindergeld en een hogere premie
bij ouderschapsverlof. Ook op
lokaal niveau worden her en der al
initiatieven genomen. Zo krijgen
alleenstaanden in Mechelen elk jaar
een aankoopbon van 25 euro en
krijgen ze in Puurs een korting op
de gemeentebelastingen. Maar een
echt groot verschil maakt dat niet.

Te weinig vakantie
Op heel wat andere vlakken wor-
den eenoudergezinnen wel degelijk
benadeeld. De woonbonus, bij-
voorbeeld, levert hun maar de helft
op van het belastingvoordeel dat
koppels kunnen opstrijken. Voor
eenoudergezinnen is de aankoop
van een huis sowieso niet vanzelf-
sprekend: 56 procent van de alleen-
staande ouders heeft een eigen
huis, tegenover 83 procent van de
koppels. Ook op de huurmarkt
hebben ze het vaak niet gemakke-
lijk. Om te beginnen worden ze er
soms gediscrimineerd, want nogal
wat verhuurders hebben weinig
vertrouwen in een alleenstaande
huurder met kinderen. De huur-
prijs neemt in verhouding ook een
grotere hap uit hun budget. Liefst
40 procent van de eenoudergezin-
nen woont in een huis van slechte
kwaliteit.

Een andere zware kostenpost is de energiefactuur.
De almaar stijgende energiekosten vallen de meeste
gezinnen zwaar, maar bij eenoudergezinnen wegen
ze nog meer door. Bijna 19 procent van hen leeft in
energiearmoede, tegenover een kleine 5 procent van
de koppels.

Alleenstaande ouders hebben het in veel gevallen
niet alleen moeilijk om rond te komen, ze worstelen
ook met de organisatorische kant van de zaak. Ze heb-
ben de helft van de vakantiedagen waar koppels over
beschikken om de schoolvakanties van hun kinderen
te overbruggen. Huishoudhulp via dienstencheques
kunnen velen zich niet veroorloven. Geen toeval
wellicht dat 44 procent van de alleenstaande ouders
depressieve neigingen heeft – bij koppels is dat 25
procent.

Ook kinderen uit eenoudergezinnen hebben vaker
psychische problemen dan leeftijdgenoten die
opgroeien in een gezin met twee ouders. Op school
scoren ze gemiddeld 8 procent lager dan andere leer-
lingen. Later verdienen ze gemiddeld 30 procent min-
der, en ze zijn vaker single.

Eenoudertoets
Het ABVV pleit ervoor om de bestaande wetgeving
zo veel mogelijk in het voordeel van eenoudergezinnen
aan te passen. ‘Het arbeidsmarktbeleid is bijvoorbeeld
heel belangrijk’, zegt Caroline Coopers. ‘Zo is kinder-
last vandaag geen gegronde reden om niet te gaan
solliciteren, terwijl dat voor heel wat alleenstaande
ouders een grote hinderpaal is. Er moet ook rekening
mee worden gehouden dat de flexibilisering van de
arbeidsmarkt voor hen een nog grotere uitdaging
vormt.’

Om nieuwe wetten en regels tegen het licht te
houden, wil het ABVV een eenoudertoets invoeren –
naar analogie van de bestaande armoedetoets. ‘Voor
een nieuwe wet of maatregel wordt ingevoerd, zou
men moeten nagaan of eenoudergezinnen daardoor
worden geholpen of net meer in de problemen komen.
Nu nemen ministers, meestal onbewust, nog te vaak
beslissingen die hen benadelen.’ Zo zijn werkzoeken-
den bijvoorbeeld verplicht om een job te aanvaarden
binnen een straal van 60 kilometer van hun woon-
plaats. Voor veel alleenstaande ouders die zelf voor
de opvang van hun kinderen moeten instaan, is dat
niet haalbaar. ‘En toch wordt er voor hen geen uit-
zondering gemaakt’, aldus Coopers. ‘Ik hoop dat de
volgende regeringen, de Vlaamse en de federale, meer
rekening met die mensen zullen houden. En dat ze
geen beleid uittekenen dat het voor eenouder gezinnen
nog moeilijker maakt dan ze het al hebben.’ ●
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‘Gelukkig

ga ik 

niet graag

op reis’

Alleenstaande ouders

verdienen 30% minder dan tweeverdieners,

18,6% leeft in energiearmoede, 

44% stelt noodzakelijke medische zorgen uit

en 44% heeft depressieve neigingen.
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Sur le même sujet

Kris Peeters  Allocation sociale

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. 

Le Scan

‘Van thuis had ik wat spaargeld meege-

kregen, we hadden al wat voor onze

dochter gespaard, en toen onze relatie

twee jaar geleden op de klippen liep,

kon ik in ons huurhuis blijven wonen.

Daardoor had ik een voorsprong toen ik

aan mijn leven als alleenstaande moeder

begon.

‘Natuurlijk was het zwaar om de hele

huur plots zelf te moeten betalen, maar

ik hoefde tenminste niet te verhuizen.

Als alleenstaande moeder is het niet

gemakkelijk om een betaalbare woning

te vinden, want de meeste mensen ver-

huren liever aan gezinnen die twee

loonfiches kunnen voorleggen. Wonen

is voor mij hoe dan ook de grootste uit-

gave. Niet alleen de huur maar ook de

energie factuur. De verwarming staat

hier nooit hoger dan 19 graden.

Desnoods doen we een extra trui aan.

‘Wel vind ik het jammer dat ik het

me maar moeilijk kan veroorloven om

op reis of uit eten te gaan. Met de UiT-

PAS van de stad kunnen we nu wel voor

3,5 euro per persoon in het sociaal res-

taurant gaan eten. Dat is een van onze

kleine gelukjes. Eén keer in de twee

weken trakteer ik ons daar ook op een

dessert.

‘Ook op praktisch vlak mag ik me

gelukkig prijzen. Mittes papa doet nog

veel voor haar, ik kan op mijn ouders

terugvallen, ik heb een groot netwerk

en flexibele werkuren. Toch is het soms

moeilijk om alles georganiseerd te

 krijgen. Zeker omdat ik ook geregeld

pleegkindjes in huis heb. Wordt een

van hen ziek, dan kan ik niet altijd

opvang regelen. Het voorbije jaar had

ik daardoor niet genoeg aan de tien

dagen familiaal verlof waarop ik recht

heb. In de crèche waar ik als

verantwoordelijke werk, moeten we

geregeld ouders bellen omdat hun kind

ziek is. Het gebeurt weleens dat een

alleenstaande moeder dan zegt dat ze

het niet kan komen ophalen. Dat is

natuurlijk niet oké, maar ik kan het wel

begrijpen. Als zo’n vrouw haar werk

verliest, is ze nog verder van huis.

‘Over het algemeen ben ik gelukkig.

Alleen wordt dat geluk een beetje

begrensd. Ik kan de risico’s niet nemen

die koppels zich kunnen veroorloven.

Ik kan bijvoorbeeld geen maand vrijaf

nemen om te reizen of om me te bezin-

nen. Ik moet er staan. Elke dag weer.’

Lise Aerts (28)

Moeder van Mitte (4) 

en crisispleegmoeder
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C’est le ton qui fait la musique. Hoe het beleid
van een politicus wordt ervaren, hangt niet
 alleen af van wát hij doet, maar ook van hoé hij
dat doet. Niet alleen van wát hij zegt, maar ook
van hoé hij het zegt. Neem het asiel- en
 migratiebeleid. Was er een inhoudelijk verschil
tussen de aanpak van Maggie De Block en die
van Theo Francken? Amper. Het verschil zat in
hun houding en hun woordkeuze. Voert Donald
Trump een ander beleid dan dat van Barack
Obama? Ja. Maar het verschil in inhoud lijkt
groter dan het is omdat het wordt uitvergroot
door het verschil in taal en toon.

Toon is alles. Niet alleen in de muziek, ook in de
politiek. Niet alleen in Brussel en Washington,
ook in Antwerpen. Inhoudelijk zal er de
 volgende zes jaar nauwelijks verschil te  merken
zijn tegenover de vorige zes, tussen De Wever II
en De Wever I. Als er al een trendbreuk komt, zal
het in de toon zijn van de burgemeester.
 Zachter. Empathischer. Inclusiever. Minder
 polariserend. Kortom, De Grote Verbinding.

Dat komt de drie coalitiepartners goed uit. Bart
De Wever heeft na zijn herverkiezing uiteraard
geen zin om plots een ander beleid te voeren
ten behoeve van de socialisten en de liberalen,
twee verliezers van 14 oktober. Maar iéts moest
De Wever hen wel gunnen. Een nieuwe toon dus.
Dat kost niets, zelfs geen moeite, op wat
 zelf beheersing na. Voor sp.a en Open Vld was
die andere toon een basisvoorwaarde om hun
machtsdeelname verkocht te krijgen aan hun
achterban. Bij de Antwerpse socialisten wordt
dat vandaag toch nog kantje boord. Vandaar
dat de burgemeester gisteren poeslief klonk,
kwestie van zijn coalitie niet eigenhandig op te
blazen nog voor ze straks van start moet gaan.
Bart De Wever gaf toe dat zijn dialoog met de
moslimgemeenschap de voorbije jaren soms is
verlopen in wederzijdse hardhorigheid. Daar
sprak nederigheid, zelfs schuldbewustzijn uit.
Maar of het meer was dan occasionele lippen-
dienst, dat moet de toekomst uitwijzen. Zes
jaar op je woorden letten is lang.

Ook de Antwerpse liberalen ergerden zich de
voorbije zes jaar blauw aan Bart De Wever. Niet
aan zijn beleid, maar aan zijn stijl. Emotioneel
ongeschikt om de stad te leiden, zo noemde
Philippe De Backer zijn burgemeester in de
kiescampagne. Dan kun je, als je jezelf
 respecteert, niet nog eens zes jaar met
 diezelfde man besturen zonder de belofte 
dat hij voortaan meer emotionele intelligentie
zal tonen. Bij deze dus.

Maar woorden alleen brengen geen brood op de
plank, vullen geen lege maag, herstellen geen
lekkend dak, zuiveren geen vuile lucht, bannen
geen drugs en nemen het wantrouwen niet
weg. Verbinden is een schoon woord, maar 
net als polariseren is het stilaan verworden 
tot een hol begrip. Laten we hopen dat al die
nobele intenties zes jaar lang de realitycheck
doorstaan.

Toon is alles

jan.segers@persgroep.be • Twitter:@jshln
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Twee linkse bochten en één
 rechtse moet een CD&V-
 voorzitter nemen wanneer hij van
zijn hoofdkwartier in de Wetstraat
naar het paleis fietst. «Maar de
enige politieke bocht naar links
die ik deze week heb gezien, is die
van De Wever in Antwerpen»,
grijnst Wouter Beke. Dat N-VA
slapend rijk wordt van de
 Marrakesh-crisis — zoals
 peilingen aangeven — wil hij niet
geloven. «Er komt een revolutie
van de redelijkheid aan.»

• DIETER DUJARDIN •

CD&V-VOORZITTER WOUTER BEKE NA DE VAL 

e koning heeft goed geluisterd
naar zijn boodschappers per
Smart en fiets. De gevallen
 regering-Michel wordt in
 lopende zaken gestuurd en de
verkiezingen worden niet
 vervroegd: lekker veilig. «We
hebben sowieso verkiezingen
in mei, dus waarom zouden we
de mensen twee keer naar de
stembus sturen? Wat is ook het
nut? Mocht het helpen om snel
tot de vorming van een nieuwe
regering te komen, dan zou ik

er zelf voor pleiten. Maar we moeten niet flauw
doen: een federale coalitie op de been brengen
in volle opbouw naar regionale verkiezingen,
dat gaat niet gebeuren. Dus waarom
 vervroegen?»

Omdat het zo werkt in een democratie. Een
regering die valt en zichzelf in lopende zaken
stuurt: dat hebben we nog nooit gezien.
«De Zweedse coalitie was sowieso ongezien.
Maar deze situatie hebben wij niet gecreëerd
en al zeker niet gewenst. Als het van mij had
 afgehangen, waren we met vier doorgegaan tot
26 mei. Helaas heeft N-VA zich gedragen als een
aannemer die een huis bouwt en plots van de
werf verdwijnt als het dak gelegd  moet
 worden.»

Omdat hij vastgesteld heeft dat hij voor de
kwaliteit van zijn metselwerk nooit beloond
zou worden.
«Wel, daar ben ik het dus niet mee eens. De
 fundamenten die de regering-Michel heeft ge-
legd, zijn stevig: 260.000 nieuwe jobs, 10 miljard
minder tekort, 25 miljard minder staatsschuld,
5% meer koopkracht, een grotere competitiviteit
en hogere uitkeringen. En dan zwijg ik nog over
het versterken van de veiligheidsarchitectuur en
het beleid rond asiel en migratie. Kortom: geen
reden om vaandelvlucht te plegen.»

Waarom is het dan gebeurd?
«Ik ga geen intentieprocessen plegen, maar je
kon het natuurlijk zien aankomen. Al een jaar
geleden heeft Bart De Wever gezegd dat de dash
uit de regering verdwenen was en sindsdien
heeft N-VA geen moeite gedaan om het tegen-
deel te bewijzen. Na 14 oktober hebben ze dan
hun bocht helemaal gepakt. De Wever in
 Antwerpen naar links en Theo Francken in
Brussel naar rechts. Dat ze daar de destabili -
sering van regering en land voor over hebben,
vind ik doodjammer.»

N-VA is ondertussen aan een snoeiharde
 oppositiekuur begonnen. Getuigt het niet
van een enorm masochisme om nog vijf
maanden het verwijt te krijgen dat jullie zich
aan jullie postjes vastklampen?
«Wij klampen ons aan niks vast, wij nemen
onze verantwoordelijkheid. Het makkelijkste

D
«Tijd voor een
revolutie van 
de redelijkheid»

Nee, Wouter Beke en zijn CD&V zijn niet
bang van vervroegde verkiezingen.
«Maar waarom zouden we? Iemand
moet toch zijn werk nog doen?» 
Foto Pieter-Jan Vanstockstraeten
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VAN ‘ZIJN’ REGERING-MICHEL
wat je nu kan doen, is weglopen en zeggen:
‘Trek uw plan’. Dat is volgens mij niet wat de
mensen vragen. De mensen verwachten
 bescherming. In hun inkomen, in hun job, in
hun veiligheid. Er ligt nog een arbeidsdeal op de
plank en straks komt er allicht een pijnlijke
brexit aan: dan wil je toch dat er nog iemand is
die zijn werk doet?»

Geef toch gewoon toe dat u bang bent van
verkiezingen over migratie.
«Hoegenaamd niet. Ik ben ervan overtuigd dat
er in Vlaanderen een grote steun is voor de
combinatie van een strenge aanpak met respect
voor mensen. En ik kan me voorstellen dat heel
wat gematigde N-VA-kiezers zich vragen
 beginnen te stellen bij de communicatie van
die partij en haar keuze om zomaar een sociaal-
economisch project in de steek te laten.
 Trouwens, de lokale verkiezingen hebben
 uitgewezen dat wij niet bang hoeven te zijn.»

Denkt u dat echt? In september zei Pieter De
Crem ons: ‘Als CD&V 14 oktober goed door-
staat, zal het de verdienste zijn van burge-
meesters die met beide voeten in de realiteit
staan en niet van onze nationale partijlijn.’
«Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we
inderdaad gezien dat sterke burgemeesters
sterke resultaten neerzetten. Maar de
 provincieverkiezingen zijn de enige relevante
nationale peiling geweest en die toonden aan
dat onze centrumkoers geapprecieerd wordt. Ik
zie dat als een revolutie van de redelijkheid.
Ook wij liggen wakker van migratie, hé. Ook wij
lusten stevige recepten. Maar dat is net het
punt: als je die wereldwijde migratie wil
 controleren, moet je je niet terugplooien op
 jezelf, maar samenwerken. Als de N-VA denkt
dat je wereldproblemen in je eentje kan
 oplossen, moet ze een muur rond Vlaanderen
bouwen en uit Schengen en de EU stappen.»

De revolutie van de redelijkheid? Is dat het
nieuwe ‘moedige midden’?
«(lacht) Klinkt het goed?»

Het klinkt vooral contradictorisch. Hoe kan
redelijkheid nu revolutionair zijn?
«Omdat velen denken dat het nieuwe normaal
in onze samenleving mainstream-Trump is.
Roepen, beledigen en ‘fake news’ verkopen.»

Mainstream-Francken, bedoelt u eigenlijk?
«Dat laat ik voor uw rekening. Maar als ik zie dat
hij nu kritiek geeft op het heropenen van een
asielcentrum dat hij indertijd zelf heeft
 geopend, dan zakt mijn broek af.»

Hij is wel populair.
«Ja, maar ik had het als burgemeester van
 Leopoldsburg eens moeten wagen om te
 zeggen dat hij een Marrakesh-beleid voerde,
toen hij mij in 2015 vroeg om 800 asielzoekers
onder te brengen in een legerkazerne. Ik heb
hem toen geholpen, want ik vond hem een
goeie crisismanager. Sinds de wederopstanding
van Vlaams Belang is hij echter de organisator
van de crisis geworden.»

Blij zeker, dat u van die vuige N-VA verlost
bent?
«Nee, helemaal niet. Ik ben samen met Charles
Michel de grondlegger van de huidige regering
geweest. Ik heb hem mee overtuigd om de
sprong met N-VA te wagen. Tegenover Charles
voel ik me dus verantwoordelijk voor hoe het
gelopen is. Waar ik me niet verantwoordelijk
voor voel, is de manier waarop N-VA haar enige
Franstalige bondgenoot zo heeft afgeschoten.
Een premier een marionet noemen die eens op
citytrip naar Marrakesh mag: wat een gebrek
aan fatsoen.»

Is deze crisis niet ontaard doordat Michel er
na slechte gemeenteraadsverkiezingen op
gebrand was om het beeld van de N-VA-
handpop uit te wissen? En hebben Open Vld
en jullie zich daarin niet laten meeslepen
 omdat het best lekker was?
«Maar neen. De beslissing om het migratiepact
te steunen, was al unaniem in september
 genomen, ook door Geert Bourgeois en de
Vlaamse regering.»

Maar waarom zocht Michel dan een wissel-
meerderheid, als die beslissing al genomen
was? Daarmee heeft hij de N-VA de

 gedroomde uitweg gegeven om jullie de
schuld te geven.
«Ach, dat perceptiespelletje doorprikt toch
 iedereen? Michel heeft twee weken lang
 gevochten voor zijn regering, maar hij wou zich
ook niet meer laten chanteren. De relatie
 tussen de premier en CD&V is opperbest.»

Zeker sinds hij dinsdag een bocht naar links
maakte, ongetwijfeld. Zelfs Hendrik Bogaert
vond het geweldig. Het verlangen om weer de
meest rechtse partij in een linkse coalitie te
worden, moet groot zijn na vier jaar 
ACV-kritiek.
«Maar dat was helemaal geen bocht naar links.
Sowieso was het al het plan om in 2019 verder
te gaan op het ingeslagen pad, met name het
versterken van de koopkracht en het optrekken
van de uitkeringen. Dat zat in de begroting.
Daarnaast was er al een tijdje een consensus om
iets te doen aan de energiefactuur. Drie weken
geleden hebben we nog de indexering van de
accijnzen geschrapt en we waren aan het kijken
om via een bijzonder fonds iets te doen voor
mensen in energiearmoede. Nadat N-VA uit de
regering was gestapt, lieten Jan Jambon en
 Johan Van Overtveldt overigens verstaan dat ze
de begroting zouden steunen, dus was er geen
probleem. Maar ook dát woord hebben ze
 gebroken.»

Michels toespraak klonk als de schuld -
bekentenis van Emmanuel Macron tegenover
de gele hesjes. Macron wás de revolutie van
de redelijkheid, maar na anderhalf jaar hangt
hij al in de touwen.
«Omdat hij de fout heeft gemaakt om
 nood zakelijke hervormingen erdoor te duwen
zonder veel sociaal overleg. In een democratie
kan je niet zeggen: ‘Ik ben de baas en de rest
moet maar volgen’. Dan kom je jezelf tegen. Ik
ben er overigens van overtuigd dat N-VA de
voorbije jaren net hetzelfde overkomen zou
zijn, als CD&V er niet had bijgezeten om met
veel behendigheid sociale akkoorden mogelijk
te maken.»

Hebt u niet gewoon zin om na vier jaar weer
eens met links te besturen, zodat CD&V
 opnieuw wat comfortabeler komt te zitten?
«Maar ik ben niet bezig met dat soort schema’s.
In die acht jaar dat ik voorzitter ben, heb ik me
maar door één vraag laten leiden: wat is er
 nodig voor het algemeen belang? In 2010 was
dat een staatshervorming. Ik heb dat gedaan
vanuit een zeer kwetsbare positie, want na een
jaar onderhandelen is N-VA weggelopen. Maar
de kiezer heeft ons daarvoor beloond. In 2014
hebben we ons opnieuw kwetsbaar opgesteld,
door als centrumpartij in een regering met
rechtse partijen te stappen. Opnieuw heb ik dat
gedaan omdat ik voelde dat het nodig was om
de arbeidsmarkt te hervormen na tal van
 bedrijfssluitingen. Opnieuw is het geëindigd
met het weglopen van N-VA. Dat begint toch
een kwalijke traditie te worden, niet?»

Wat is er de komende jaren nodig?
«Voluit inzetten op levenskwaliteit. En er attent
voor zijn dat er achter goeie gemiddelden —  zoals
een koopkrachtverhoging van 5% — mensen
schuilgaan die het nog altijd moeilijk hebben.»

Kan dat nog met een Zweedse coalitie?
«Ik sluit niks uit. De vraag is vooral of MR zich
nog eens in zo’n avontuur zal storten.»

Zijn we niet gewoon op weg naar een
 heruitgave van de klassieke tripartite? Met
de PS op links, MR op rechts en uzelf in het
  redelijke midden?
«Alles zal afhangen van de uitslag en de
 programma’s. Als ik zie dat de PS een
 dertienpuntenplan lanceert dat 10 miljard kost,
dan zal dat niet simpel zijn. Bovendien heeft 
Di Rupo onlangs een pleidooi gehouden voor
een confederale samenstelling van de federale
regering, met de PS in het zuiden en de N-VA in
het noorden.»

De Wever heeft die deur vorige week al
 dichtgegooid. ‘Jamais’, klonk het.
«Ja, maar had hij dat ook niet gezegd over de
sp.a in Antwerpen? Tot nader order is dat de
 enige echte bocht naar links die ik deze week
gezien heb.»

ALS IK ZIE DAT THEO FRANCKEN 
NU KRITIEK GEEFT OP 
HET HEROPENEN VAN 
EEN ASIELCENTRUM DAT HIJ 
OOIT ZELF HEEFT GEOPEND, 
ZAKT MIJN BROEK AF. 
HIJ IS DE ORGANISATOR 
VAN DE CRISIS GEWORDEN

WOUTER BEKE

MAAR GELOVEN DE SP.A’ERS 
ER GENOEG IN?

Bart De Verbinder

Michel, Macron en 
De Wever: alle drie jarig
en al één fout cadeau
Het was gisteren niet alleen de geboortedag
van de Bourgondische coalitie, het was ook de
verjaardag van Antwerps burgemeester Bart
De Wever (48) zelf. Hij kreeg zelfs een cadeau
van liberaal onderhandelaar Philippe De
 Backer (Open Vld). «Een eerste vertrouwens-
breuk», aldus De Wever. «Ik had gevraagd om
dat niet te doen. Het feit dat hij mij een kook-
boek geeft, wil trouwens zeggen dat er aan de
kennis van elkaar nog gewerkt kan worden.»
Ook jarig gisteren: Charles Michel (43). De
premier kreeg geen pakje van zijn collega’s, al
aanvaardde de koning wel het ontslag van zijn
regering. Ook de Franse president Emmanuel
Macron (41) blies verjaardagskaarsjes uit. Hij
krijgt zijn cadeau pas vandaag: alweer een
 betoging van de gele hesjes in Parijs. (ARA)

HING HET VAN MIJ AF, WAREN 
WE MET VIER DOORGEGAAN. 
HELAAS GEDROEG N-VA ZICH 
ALS EEN AANNEMER DIE 
EEN HUIS BOUWT EN PLOTS 
VAN DE WERF VERDWIJNT ALS 
HET DAK GELEGD MOET WORDEN

WOUTER BEKE

Bart De Wever werpt zich op als de Grote
Verzoener, maar die mayonaise pakt niet
bij een deel van de Antwerpse socialis-
ten. Gemeenteraadslid Güler Turan (sp.a)
roept op om vandaag tegen het «asociale
bestuursakkoord» te stemmen. 

«Zit gij langs links? Want op tv is
dat omgekeerd, hé.» De sfeer 
bij de voorstelling van het
 Antwerpse bestuursakkoord
zat goed. Na een keiharde cam-
pagne tussen sp.a en N-VA is er
volgens formateur Bart De
 Wever (N-VA) respect en ver-
trouwen gegroeid tussen de on-
derhandelaars. «Ik heb hen de
afgelopen weken leren appre-
ciëren», aldus De Wever. Zelfs
Tom Meeuws, dus, met wie hij
de afgelopen jaren in een bits
moddergevecht verwikkeld zat.
Humor brak het diepgevroren
ijs. Modder maakte plaats voor
cement, want deze ploeg wil
verbinden, verbinden, verbin-
den. Linker- met rechteroever,
allochtoon met autochtoon. 
’t Stad is weer van iedereen.

Sociaal sausje
Dat De Wever zich als burge-
meester anders zou opstellen 
— geen Berberuitspraken meer
— was een duidelijke voorwaar-
de, zo niet dé belangrijkste, van
coalitiepartners sp.a en Open
Vld. Maar ook in het bestuurs-
akkoord is een sociaaldemocra-
tische saus gesijpeld. «We
 hebben onze stempel gedrukt»,
aldus onderhandelaar en toe-
komstig schepen Jinnih Beels
(sp.a).  Zo komen er praktijk -
testen op de arbeids- en huur-
markt om discriminatie op te

sporen — iets waar N-VA zich
 altijd tegen verzette. Ook zal 
’t Stad werk maken van 5.000
nieuwe en vernieuwde sociale
woningen. En de wijkagenten
waar Beels zo op hamerde
 tijdens de campagne zullen
aanweziger zijn in de wijken.
All good? Nee, dit is maar een
ontwerpakkoord, dat nog vurig

verdedigd zal moeten worden
bij de achterban. En dat wordt
bibberen vandaag, bij sp.a. De
beweging ‘Wij Zijn Socialisten’
riep al op om het akkoord weg
te stemmen, al is niet duidelijk
hoe zwaar die weegt. Maar

 gisteren riep ook Güler Turan
(sp.a) op om tegen het «asociale
akkoord» te stemmen. Turan is
één van de zes verkozenen én
Vlaams Parlementslid. Volgens
haar hebben de sp.a-onderhan-
delaars niets binnengehaald op
het vlak van diversiteit. Ook de
praktijktesten overtuigen haar
niet.   «Die gaan ze eerst nog
 onderzoeken. Bovendien vind
ik het nog steeds niet kunnen
dat de burgemeester nationaal
N-VA-voorzitter blijft.» Turan
vreest dat De Wever  binnen de
kortste keren weer forse, polari-
serende uitspraken zal doen in
het kader van zijn nationale
campagne. Ook de burgemees-
ter zelf beseft dat dit de moei-
lijkste maanden worden.

Verzwakt
Of de oproep van Turan gevolgd
zal worden? Ook gemeente-
raadslid Hicham El Mzairh
(sp.a) dreigde er enkele weken
geleden mee als onafhankelijke
te gaan zetelen, als zijn partij in
zee zou gaan met N-VA, na de
Facebookcampagne over het
VN-migratiepact.
Als sp.a vandaag geen meerder-
heid van haar leden kan over-
tuigen, kan de deal van De
 Wever niet doorgaan. Krijgt
Beels het wel verkocht, en zijn
twee van haar zes gemeente-
raadsleden tegen? Dan begin-
nen zij en Meeuws verzwakt
aan dit nieuwe avontuur. Het
verzet van Turan is des te op-
merkelijker, aangezien ze zelf
werd genoemd als schepen voor
OCMW, een post die Open Vld
halverwege de legislatuur zou
overnemen. «Ik heb geweigerd»,
zegt ze. «Als het sociaal beleid
ons zo na aan het hart ligt, dan
geef je het toch niet af na drie
jaar?» (ARA/NBA/PhT)

Het is zover: de regering
is in lopende zaken
De koning heeft het ontslag van premier Michel
 gisteren aanvaard. Dinsdag al was die dat komen
aanbieden, maar de koning hield het enkele dagen in
beraad en nam de tijd om verschillende partij -
voorzitters te ontvangen. Gisteren hakte hij de knoop
door, en nu hebben we officieel een regering in
 lopende zaken — tot er na mei 2019 een nieuwe
 federale regering wordt gevormd. De vervroegde
 verkiezingen waar N-VA en Vlaams Belang op
 aandrongen, komen er dus niet.
Een regering in lopende zaken heeft minder beslis-
singsbevoegdheden en moet in feite vooral op de win-
kel letten en het reeds besliste beleid voortzetten. In
uitzonderlijke omstandigheden kan ze ook de nood-
zakelijke ingrepen doen om schade aan ons land te
vermijden. De minderheidsregering zoekt nu uit hoe
ze verschillende beleidsplannen, zoals de arbeids-
deal, toch nog door het parlement kan krijgen. (ARA)

Ik heb die ‘halve
schepenpost’
geweigerd. Als sociaal
beleid ons zo na aan

het hart
ligt, geef je
dat toch
niet af na
drie jaar?
GÜLER TURAN

(SP.A)

Zelfs over wie waar zat, werd nagedacht: Philippe De Backer (Open Vld), Bart De Wever (N-VA)
en Jinnih Beels (sp.a) presenteren hun coalitie. Foto PN
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prononcé 2.231 décisions de cou-
pure, pour « seulement » 1.166 cou-
pures réellement opérées. N’allez
pas croire que les 50 % manquants
ont tous payé leur dette. La plupart
ont utilisé cette tactique de fuite
vers un nouveau fournisseur.

C’est « niet »
De quoi remettre en question le

système de protection du client ?
Brugel recommande de changer de
modèle, où le client mauvais payeur
jugé « non précaire » glisserait vers
une procédure purement adminis-
trative (sans juge de paix). Les four-
nisseurs aussi réclament une révi-
sion de la procédure.

« C’est non, assure le cabinet de
Céline Fremault (CDH), ministre
bruxelloise en charge du dossier.
Nous sommes conscients du pro-
blème, nous suivons de près la si-
tuation. Mais actuellement, il n’est
pas question d’envolées des prix et le
consommateur bruxellois est mieux
protégé des coupures que dans le
reste du pays, ce qui est pour nous
un élément important ».

Même son de cloche sur le ter-
rain. Pour le centre d’appui social
énergie, qui fait partie de la fédéra-
tion des services sociaux, « pas
question de sacrifier la procédure en
place. Surtout pas à la demande des
fournisseurs, les risques de dérive
seraient nombreux. Mais le système
est perfectible, notamment via un
meilleur accès aux tarifs so-
ciaux ». ■

AMANDINE CLOOT
XAVIER COUNASSE

an privés de courant
Le Soir Vendredi 28 décembre 2018

L’ACTU 3

« Je suis le dernier
avertissement »
Le jour de notre entretien
avec le juge de paix Vincent
Bertouille, en poste à Forest,
ce dernier venait de traiter en
une matinée une vingtaine de
cas relatifs à un contentieux
énergétique. Salle d’audience
comble ou pas, le magistrat
estime être le garde-fou in-
dispensable contre les abus.
Ce type de procédure n’en-
gorge-il pas un peu plus vos
tribunaux ?
Bien sûr que cela nous donne
du boulot ! Je vous rappelle
que, dans certains cantons, il
n’y a même plus de juge qui
siège, que nous sommes par-
tout en sous-effectif ! Alors oui,
effectivement, quand un four-
nisseur vient avec 100 requêtes
d’un coup, on est vite débordés.
Préféreriez-vous une procé-
dure purement administra-
tive ?
Je suis le dernier avertissement.
Cette procédure permet d’éviter
une coupure d’électricité. Et
généralement, mes jugements
conduisent à un plan d’apure-
ment raisonnable. Mais si le
particulier ne se présente pas,
le jugement est prononcé par
défaut et conduit généralement
à une coupure. Il est donc très
important d’être présent. Nous
sommes également le garde-
fou des abus. Ce n’est pas
toujours le cas, mais il arrive
que des créanciers institution-
nels abusent de leur pouvoir en
réclamant des montants non
justifiés. Mais il y a un débat
actuellement sur la question.
Entre commerçants, ce type de
créances est réglé administrati-
vement. Ailleurs, en Wallonie,
c’est également le cas pour le
particulier.
Quel type de public est tou-
ché par la problématique ?
On parle d’un public extrême-
ment fragilisé, peu conscient de
ses droits. Très difficile à at-
teindre également. Passer par
une case officielle, par un juge,
oblige les différents interve-
nants à ne pas profiter des
faiblesses, à respecter leurs
obligations. On négocie les
termes avec le débiteur pour
qu’ils soient raisonnables. Les
cas sont parfois complexes car
si on a une dette énergétique,
on en a généralement ailleurs.
Avant, le CPAS menait une
permanence pendant ce type
d’audience pour guider les
personnes visées. Mais, comme
chez nous, il y a des problèmes
de personnel, je suppose.
Remarquez-vous une infla-
tion de ce type de dossiers ?
Non, mais les montants sont
moins conséquents qu’avant,
autour de 1.000 euros en
moyenne, contre 2.000 et
3.000 euros il y a quelques
années. Les fournisseurs ré-
agissent plus vite.
La procédure est-elle trop
longue ?
Un raccourcissement des délais
empêcherait effectivement les
factures de s’empiler. Surtout, il
ne faut pas une multiplication
des procédures, cela entraîne-
rait des frais pour le débiteur.
C’est déjà le cas chez nous, les
indemnités tournent autour des
300 euros. Ce n’est pas rien.

A.C.
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C e système de récupération des im-
payés et de protection du consomma-

teur bruxellois via la justice de paix a un
coût. « Au total, la société supporte un coût
très élevé de plus de 41 millions d’euros. La
majeure partie de ce coût est supportée par
les fournisseurs et, finalement, répercutée
sur les consommateurs au travers des ta-
rifs », écrit le régulateur énergétique
bruxellois Brugel dans son étude de juillet
2017 sur le sujet.

Et les fournisseurs commencent à en
avoir ras le bol. La fédération sectorielle
(Febeg) tire d’ailleurs la sonnette d’alarme.
Elle parle d’un « mécanisme fortement dis-
suasif », où « l’on vient cacher le coût de la
protection sociale dans les tarifs du four-
nisseur. En Wallonie, on ne coupe pas un
client résidentiel. On met en place un
compteur à budget qui le responsabilise,
après 80 jours. C’est plus efficace pour pro-
téger les gens vulnérables », assure Sté-
phane Bocqué, porte-parole.

Certains chiffres tendent à confirmer la
thèse des fournisseurs. Primo, il n’y a plus
que six fournisseurs actifs sur le marché
résidentiel bruxellois du gaz et de l’électri-
cité. C’est deux fois moins qu’en Wallonie.
Et encore, certaines offres semblent cali-
brées pour éloigner les mauvais payeurs.
Pour conclure un contrat chez Energie
2030, par exemple, il faut prendre une

participation de 1.000 euros dans leur co-
opérative. L’offre de Mega est, elle, condi-
tionnée à une domiciliation. Et EDF Lu-
minus a cessé de démarcher de nouveaux
clients. La seule offre qu’il propose encore
doit passer par un guichet, chez Media-
markt.

Pour trouver une offre « standard » à
Bruxelles, il reste les fournisseurs Octa +,
Lampiris et Poweo (tous deux détenus par
Total) et Engie Electrabel, qui détient à lui
seul 65 % du marché. L’obligation de faire
une offre pour un contrat de minimum
3 ans, couplée à la nécessité de passer par
la justice de paix pour casser ce contrat,
semble donc bel et bien constituer une
barrière à l’entrée sur le marché de nou-
veaux acteurs. Et commence même à en
faire fuir certains.

Jusqu’à 58 euros d’écart
Pire, pour la première fois, certains ont

adapté leur offre tarifaire, en gonflant leur
tarif bruxellois par rapport aux régions
voisines. Pour tenir compte du poids des
impayés. Electrabel ne pratique pas ce dé-
couplage des prix. Mais chez Lampiris, Oc-
ta + ou EDF Luminus, il a commencé, sur
le gaz comme sur l’électricité. Prenons
l’exemple d’une consommation électrique
annuelle de 3.000 kWh, en n’analysant
que la partie « énergie » sur laquelle le

fournisseur a une marge de manœuvre (les
frais de réseau et les taxes ne sont pas de
son ressort). Un ménage bruxellois paiera
par exemple 14 euros par an de plus qu’un
Wallon pour le tarif Lampiris TIP. La diffé-
rence n’est que de 4 euros pour le tarif Octa
+ Relax, toujours au détriment du Bruxel-
lois. Mais cet écart grimpe à 55 euros pour
la formule BeGreenFix de Luminus.

Ce handicap bruxellois n’effraie pas en-
core les politiciens locaux. Car le tarif « all-
in » bruxellois reste inférieur à celui des ré-
gions voisines, grâce aux moindres sur-
charges « vertes » et aux tarifs de réseau de
Sibelga moins élevés.

Cette réduction du nombre d’acteurs ac-
tifs sur le marché conduit encore à un
autre problème. « De nombreux clients en-
dettés risquent fort probablement de se re-
trouver très rapidement sans fourniture
d’énergie, faute d’offre », alerte Brugel.
Lorsqu’un ménage a fait le tour des diffé-
rents fournisseurs et a filé systématique-
ment avant d’être coupé, il lui reste une
dette auprès de chaque fournisseur. Mais
cette technique du carrousel n’est pas infi-
nie, vu le nombre réduit de fournisseurs
actifs… Le régulateur n’exclut donc pas
que certains ménages soient aujourd’hui
blacklistés dans toutes les boutiques. Et
dès lors privés de gaz ou d’électricité. ■

X.C.

facture Les tarifs appliqués aux Bruxellois
sont de plus en plus chers

3

21%
Le pourcentage de ménages bruxellois
impactés par une forme de précarité éner-
gétique.

220.000
Le nombre de ménages bruxellois ayant
reçu un rappel de paiement l’an dernier.
Soit près d’un ménage sur deux. Si le rap-
pel ne suffit pas, on passe à la mise en
demeure, envoyée dans les 30 jours sui-
vant le rappel. Un ménage sur cinq a reçu
une telle mise en demeure, selon Brugel.

77%
Dans 77 % des cas, les juges de paix
prennent des décisions favorables à la
résiliation du contrat. Majoritairement car
le consommateur est absent lors de l’au-
dience. Brugel dénombre 2.231 décisions
de justice approuvant la coupure en 2017.
Pour 1.166 coupures effectives.

1.058
En 2017, seuls 1.058 ménages ont bénéficié
de la protection sociale énergétique. C’est
très peu. « Le statut de client protégé n’est
vu ni par le client ni par les CPAS comme une
solution au problème d’endettement »,
conclut le régulateur.

A.C ET X.C.
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iso-Betadine®

CONTRE LES
INFECTIONS
DE LA GORGE

Disponible en pharmacie, non soumis à la prescription médicale. iso-Betadine® Buccale 1% est un médicament à base de polyvidone 
iodée. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois. Pas d’utilisation prolongée sans avis médical. Lisez attentivement la 
notice. Demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin. 

www.iso-betadine.be
Buccale 1%

Infections de la gorge

EN BREF

L RAPATRIEMENT D’ENFANTS > SYRIE

Le gouvernement conteste la décision

Le gouvernement va faire appel “dans les prochains
jours” de la décision le contraignant à rapatrier six en-
fants et deux mères de Syrie, a affirmé dimanche sur
VTM la ministre en charge de l’Asile et de la Migration
Maggie De Block. Ceux-ci se trouvent actuellement
dans le camp de réfugiés d’Al-Hol, au Kurdistan. Le
gouvernement va néanmoins évaluer ce qui peut être
fait pour ces enfants, qui ne sont pas responsables
d’être nés dans de telles conditions et n’ont pas choisi
l’État islamique, souligne Mme De Block. “Je peux accep-
ter que ces enfants innocents viennent en Belgique.
Quatre d’entre eux sont belges et ont des grands-pa-
rents ici. En outre, l’un d’eux serait grièvement malade,
nous devons donc prendre nos responsabilités”, a-t-elle
précisé. Quant aux mères, “elles ont choisi l’État islami-
que. Elles ont été condamnées en Belgique et ont parti-
cipé activement à la préparation d’attaques terroristes”.

L BONNES RÉSOLUTIONS > BELGIQUE

Un travailleur sur quatre laisse tomber
après trois semaines
Améliorer l’équilibre entre vie privée et vie profession-
nelle est l’une des grandes aspirations des travailleurs
pour 2019, selon une enquête de Tempo-Team. Repar-
tir du bon pied pour la nouvelle année, beaucoup de
gens y comptent. Et ils prennent de bonnes résolutions
en ce sens. C’est ce qu’a fait plus d’un travailleur sur
cinq concernant sa vie professionnelle. Mais mener à
bien ces résolutions n’est pas simple car, après trois se-
maines, un quart des personnes concernées les a déjà
mises de côté. Ce comportement est nettement plus
fréquent chez les salariés qui se disent moins heureux
au travail (35%) que chez leurs collègues plus heureux
(21%). Or, bien que trois travailleurs sur quatre soient
persuadés que les engagements peuvent être tenus, un
quart n’y parvient pas. Un travailleur sur dix les aban-
donne déjà dans la première semaine de l’année.

L GILETS JAUNES > FRONTIÈRE FRANCO-BELGE

Les manifestants ne pourront plus
bloquer les frontières en Hainaut
Le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy 
Leclercq, a pris un arrêté interdisant les rassemble-
ments de plus de cinq personnes à hauteur des pos-
tes-frontières. L’interdiction vise clairement les ac-
tions des manifestants en gilet jaune. L’arrêté a été 
pris en concertation avec le préfet du Nord, ont 
indiqué les instances provinciales. Les manifestants 
ont à nouveau mené des actions de blocage et de 
barrage filtrant, notamment à divers postes-frontiè-
res, pendant la semaine de Noël. À Hensies, les mani-
festants en gilet jaune ont été infiltrés, dans la nuit de 
mercredi à jeudi, par des groupes de casseurs qui ont 
commis un vol avec violences sur un camion auquel ils 
ont bouté le feu. Les mesures d’interdiction ne visent 
pas les touristes qui pourraient faire halte sur les aires 
autoroutières transfrontalières en Hainaut.

ANIMAUX BOURG-LÉOPOLD

La louve Naya bientôt maman?
8 Selon des experts flamands,

elle pourrait donner naissance
à des petits louveteaux l’année prochaine.

A L’Institut flamand pour la na-
ture et l’étude des forêts a dé-
voilé de toutes nouvelles
photo de Naya, la louve rési-
dant près de Bourg-Léopold
dans le Limbourg. Les diffé-
rents clichés de l’Institut mon-
trent la femelle lors de ses ex-
péditions nocturnes. Si
August, le mâle qui l’a rejointe
dans le courant dumois d’août
dernier, n’est pas visible sur les
images, il n’est pourtant ja-
mais bien loin de sa compa-
gne, selon les experts.

“Naya et August ont l’air de
bien s’entendre. Nous pouvons

donc nous attendre à ce qu’il y
ait des petits louveteaux l’année
prochaine”, se sont-ils réjouis.

L’année 2019 pourrait donc
être l’année du loup en Belgi-
que ! Selon l’Institut flamand
pour la nature, près de
500 louveteaux nés en Allema-
gne l’année passée vont bien-
tôt quitter leur foyer pour se
lancer à la conquête de l’Eu-
rope. Et la Belgique est sur leur
chemin. “Ils vont certainement
passer par la Belgique. De là à af-
firmer qu’ils vont y rester, c’est
une autre question !”, estime
l’Institut.

L’année passée, Naya avait
été surnommée “la louve la
plus sage d’Europe” par Jan
Loos, expert des loups pour
l’association flamande
Welkom Wolf, si elle est soup-
çonnée d’avoir dévoré quel-
ques moutons l’été dernier, il
semblerait qu’elle se nourrisse
principalement d’animaux
sauvages.

SI NAYA SEMBLE bien installée
dans le Limbourg, la Wallonie
est aussi concernée par le re-
tour du loup sur son territoire.
Selon le ministre de la Nature
René Collin, un premier loup a
foulé le sol wallon et un autre
individu y serait présent de-
puis 2018.

Ma. Be.
: Les clichés de l’Institut montrent Naya. Si August, le mâle, n’est pas 
visible sur les images, il n’est jamais bien loin de sa compagne. © D.R.

SOCIÉTÉ BELGIQUE

CHAUFFAGE: LA FACTURE
de plus en plus difficile à payer
8 Ils sont 90420 ménages à avoir bénéficié

d’une aide financière du Fonds social 
chauffage en 2017 : des chiffres en hausse.

A Après un été chaud, un
automne doux, le thermomètre
est redescendu sous zéro degré
en cette période de fêtes. Les
plus prévoyants ont déjà rempli
leur cuve à mazout. L’opération
est douloureuse pour de nom-
breux Belges. Pour certains plus
que pour d’autres… C’est pour
eux qu’a été créé en 2005 le
Fonds social chauffage.

Il permet d’intervenir sur le
paiement de la facture des per-
sonnes qui se trouvent en situa-
tion difficile. De nombreux Bel-
ges l’ignorent alors qu’ils en-
trent dans les conditions pour
en bénéficier. Le Fonds a publié
cette année son rapport annuel
2017. Verdict ? Le nombre de
ménages qui bénéficient du
fonds a augmenté l’an dernier.
Il était de 89 898 en 2016. Il a
grimpé à 90 420 en 2017. La
hausse est surtout sensible en

Wallonie, où les ménages qui
reçoivent cette aide sont passés
de 49 727 en 2016 à 50 921 en
2017. À Bruxelles, ils sont passés
de 571 à 646. Ainsi, 16,351 mil-
lions d’euros ont été distribués
en 2017, contre 16,098 mil-

lions d’euros l’année précé-
dente.

“Force est de constater que le
nombre de ménages évolue plus à
la hausse lors des augmentations
de prix du produit. Cela a été le
cas en 2017 et cela sera probable-
ment le cas en 2018 vu les fluctua-
tions du premier trimestre”, pré-
cise le Fonds social chauffage
dans son rapport. Le nombre de
bénéficiaires remonte donc,

alors qu’il avait pourtant baissé
précédemment suite au pas-
sage au chauffage par gaz natu-
rel de nombre de logements so-
ciaux.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? L’aide
est logiquement destinée aux
personnes aux moindres reve-
nus. Le montant annuel des re-
venus brut du ménage ne doit
pas dépasser 18 730,66 euros,

soit 1 560 euros par mois. Ce
plafond peut être majoré de
3467,55 euros par an, par per-
sonne à charge.

Ce montant a été relevé de
700 euros en septembre der-
nier. Le nombre de familles bé-
néficiaires risque donc d’avoir
augmenté en 2018, les chiffres
ne sont pas encore connus.

Les personnes qui bénéfi-
cient d’une médiation de dette
ou d’un règlement collectif de
dettes et ne peuvent faire face
au paiement de leurs factures
de chauffage sont également
concernées.

Comment en bénéficier ? Le
ménage doit d’abord payer sa
facture. Il aura ensuite 60 jours
au maximum après la livraison
pour contacter le CPAS, qui dé-
cidera si l’aide peut être oc-
troyée. Pour ce faire, le ménage
devra remettre certaines infor-
mations, documents et factures
à l’antenne Énergie du CPAS.

POUR UNE 1 000 LITRES de ma-
zout, le Fonds a remboursé en
moyenne 24% de la facture. L’al-
location moyenne par famille
pour du mazout de chauffage
en vrac s’élevait à 168 euros en
Wallonie en 2017, et à 115 euros
à Bruxelles. L’allocation peut
également être accordée pour
du propane en vrac et même
du pétrole lampant à la pompe.

C’est à la fin novembre que le
call center du Fonds social re-
çoit le plus d’appels, juste avant
l’hiver.

Le CPAS de Charleroi est celui
qui a traité le plus grand nom-
bre de dossiers en 2017
(2008 dossiers, 317 872 euros),
devant Couvin (1 135), La Lou-
vière (825), Liège (783) et Chi-
may.

AdM: C’est à la fin novembre que le call center du Fonds social reçoit le plus d’appels, juste avant l’hiver. © TONNEAU

Pour bénéficier
de l’aide, le ménage
ne doit pas avoir
plus de 18730,66
euros de revenus
brut par an.

jaarverslag 51




