Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie,
Lamppetroleum en Propaan in Bulk
Léon Lepagestraat 4,
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: BE0 871.323.581

Jaarverslag van De Raad van Bestuur aan de Algemene
Vergadering, 14 juni 2016 (goedgekeurd op de Statutaire
Algemene Vergadering d.d. 14-06-2016 )
Geachte Heer, Mevrouw,
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de vereniging vindt U hierbij het jaarverslag
van het boekjaar gaande van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
Wij leggen U de door ons opgestelde jaarrekening, afgesloten per 31 december 2015, ter
goedkeuring voor.

1. Algemene bespreking werking
Het boekjaar eindigend op 31 december 2015 sluit af met een positief resultaat van €
363.850,78 en een balanstotaal van € 5.575.279,28.
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 nodig voor de financiering van de
verwarmingstoelagen;
het voorzien van de openbare centra van maatschappelijk welzijn van de nodige
financiële middelen voor het toekennen van de verwarmingstoelagen;
het verzorgen van de publiciteit met betrekking tot het bestaan en de
toekenningsvoorwaarden van de verwarmingstoelagen;
het verzorgen van de publiciteit naar de doelgroep toe met betrekking tot het systeem
van wettelijke minimumvoorwaarden voor het aankopen van huisbrandolie met
spreiding van betaling.
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1. Inning van bijdragen/ voorzien van financiële middelen (uitgaven)
1.1.

Inkomstenzijde
Solidariteitsbijdragen op basis van heffingen op verwarmingsproducten:

Kwartalen

Bijdrage

Kwartalen

Bijdrage

Kwartalen

Bijdrage

Kwartalen

Bijdrage

Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009

3,8 M €
1,6 M €
0,7 M €
1,9 M €

Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010

3,0 M €
1,8 M €
0,9 M €
2,6 M €

Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011

2,7 M €
1,1 M €
0,9 M €
2,2 M €

Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012

2,5 M €
1,2 M €
0,9 M €
2,3 M €

Kwartalen

Bijdrage

Kwartalen

Bijdrage

Kwartalen

Bijdrage

Kwartalen

Bijdrage

Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013

2,0 M €
2,3 M €
0,9 M €
1,8 M €

Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014

2,0 M €
1,1 M €
0,8 M €
1,7 M €

Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015

2,3 M €
1,2 M €
1,0 M €
1,7 M €

Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016

M€
M€
M€
M€

Verbintenissen tot het dekken van schulden door de Federale Overheid voor het stookseizoen
vanaf 01/01/2015 tot 31/12/2015: 15.350.577,49 € - K.B. van 07/05/2015 en 16/12/2015
Volgens aangiftes van schuldvordering d.d. 30/12/2014 en 05/06/2015.
Bekomen subsidies vanwege de Federale Overheid in overeenstemming met de verbintenis tot
voormelde schuldvorderingen: 13.427.404,00 €
-

waarvan 6.800.000,00 € werden betaald op de zichtrekening van het Sociaal
Verwarmingsfonds bij Bpost op 21/05/2015.
waarvan 2.600.582,10 € werden betaald op de zichtrekening van het Sociaal
Verwarmingsfonds bij Bpost op 02/07/2015.
waarvan 1.344.821,90 € werden betaald op de zichtrekening van het Sociaal
Verwarmingsfonds bij Bpost op 20/11/2015.
waarvan 2.682.000,00 € werden betaald op de zichtrekening van het Sociaal
Verwarmingsfonds bij Bpost op 23/12/2015.
Het saldo voor een bedrag van 1.923.173,49 € zal niet betaald worden op de
zichtrekening van het Sociaal Verwarmingsfonds, gelet op de definitieve
verwezenlijkingen 2015, die lager zijn dan het aanvankelijk voorzien budget 2015
(aangifte van schuldvordering d.d. 30/12/2014)
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1.2. Uitgavenzijde (=betoelaging OCMW’s en werkingskosten)
1.2.1. Uitgekeerde voorschotten aan OCMW’s:
STOOKSEIZOEN
Afrekening 01
Afrekening 02
Afrekening 03
Afrekening 04
Afrekening 05
Afrekening 06
Afrekening 07
Afrekening 08
Afrekening 09
Afrekening 10
Afrekening 11
Afrekening 12
Afrekening seizoen
TOTAAL

2011
2,42 M €
3,27 M €
3,63 M €
2,27 M €
1,03 M €
0,60 M €
0,56 M €
0,60 M €
1,03 M €
1,81 M €
2,42 M €
2,93 M €
1,23 M €
23,296 M

2012
2,35M €
3,24M €
4,04M €
2,08M €
1,39M €
1,06M €
0,95M €
0,87M €
0,76M €
1,83M €
2,42M €
2,22M €
1,24M €
24,45M

2013
1,69 M €
3,40 M €
3,36 M €
2,87 M €
2,15 M €
1,39 M €
0,84 M €
0,52 M €
0,83 M €
1,58 M €
1,73 M €
1,91 M €
1,49 M €
23,76M

2014
2015
1,63M € 1,22M €
3,02M € 3,30M €
2,56M € 3,23M €
1,99M € 1,82M €
1,15M € 0,97M €
0,85M € 0,70M €
0,72M € 0,50M €
0,62M € 0,52M €
1,27M € 1,17M €
1,80M € 1,75M €
1,79M € 1,37M €
1,63M € 1,40M €
1,19M € 0,96M €
20,22M € 18,91M€
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Op 31 december 2015 heeft het Verwarmingsfonds voor het voorbije stookseizoen
(01/01/2015 tem 31/12/2015) reeds een voorlopig bedrag van € 17.961.857,08 ter beschikking
gesteld van de OCMW’s.
De afrekening op 31 december 2015 voor het stookseizoen 2015 van de Programmatorische
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie wijst op een totaal bedrag van € 18.920.032,43
aan uitgekeerde verwarmingstoelagen voor een totaal van 96.488 dossiers.
Op 31/12/2014 hadden de OCMW’s tegenover het Verwarmingsfonds een openstaande
schuld van € 50.163,58.
Op 31/12/2015 bedroeg de openstaande schuld vanwege de OCMW’s tegenover het
Verwarmingsfonds € 68.000,20.
Dankzij inspecties kon eveneens voor het jaar 2015 € 11.652,29 worden gerecupereerd
(gedeeltelijk afgetrokken in 2015 en waarvan het saldo een invloed heeft op het saldo van €
68.000,20– cf. supra).
Hieruit volgt dat het Verwarmingsfonds voor het stookseizoen van 01/01/2015 tot 31/12/2015
de OCMW’s nog dient te vergoeden voor het totaalbedrag van € 964.359,68.
Belangrijke inlichting: de cijfers, opgenomen in het attest van de POD Maatschappelijke
Integratie en betreffende de definitieve afrekening 2015 zijn berekend op basis van de datum
van de beslissing van de OCMW’S.
De statistieken SMALS zijn opgemaakt op basis van de datum van de levering van de
producten, d.w.z. leveringen tussen 01/01/2015 t.e.m. 31/12/2015.
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

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Vlaams Gewest

57.713

€ 11.716.858,59

49.003

€ 9.710.042,97

43.497

€ 8.458.441,84

Waals Gewest

62.897

€ 11.872.948,76

57.170

€ 10.419.694,85

52.234

€ 9.371.057,33

1.039

€174.160,60

882

€ 126.358,50

757

€ 114.000,97

121.649

€ 23.763.968,05

107.055

€ 20.256.096,32

96.488

17.943.500,14

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
TOTAAL

4

Opmerking : wij stellen voor het Vlaams Gewest, alsook voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, een daling van betoelaagden vast van +/- 11% in 2015 ten opzichte van 2014.
Voor het Waals Gewest stellen we een daling vast van slechts 9%.
De bedragen van de toegekende verwarmingstoelagen volgen deze tendens, terwijl de prijs
van het product aanzienlijk gedaald is gedurende het jaar 2015.
Deze contradictie wordt verklaard door verschillende factoren:
-

Talrijke sociale huisvestigingen worden sinds 2013 overgeschakeld van stookolie naar
aardgas, en dit voor gans België.

-

Gemeenten hebben hun reglementering gewijzigd en verbieden het gebruik van het
verwarmen op lamppetroleum in sociale gebouwen (bv. Luik)

-

Gezinnen met beperkte inkomsten, zich verwarmend met stookolie, hebben geopteerd
voor complementaire verwarming, zoals hout, pellets, steenkool,… ; de gunstige
temperaturen in 2015 hebben deze transitie mogelijk gemaakt.

-

Anderzijds tonen de statistieken Smals een belangrijker aandeel aan van het gemiddeld
aantal liters in 2015:
 In 2013 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van stookolieverwarming in
bulk, in aanmerking genomen voor de verwarmingstoelage, 1.320 liter per
huishouden.
 In 2014 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van stookolieverwarming in
bulk, in aanmerking genomen voor de verwarmingstoelage, 1.253 liter per
huishouden.
 In 2015 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van stookolieverwarming in
bulk, in aanmerking genomen voor de verwarmingstoelage, 1.275 liter per
huishouden.

-

Evenwel, tijdens de 3 laatste stookseizoenen stellen we een vermeerdering vast van het
aantal gezinnen, dat een forfaitaire toelage heeft aangevraagd:
 In 2013: 8.564 gezinnen op 121.649 gezinnen hebben beroep gedaan op de
forfaitaire toelage (+/- 7,04%);
 In 2014: 8.478 gezinnen op 107.055 gezinnen hebben beroep gedaan op de
forfaitaire toelage (+/-7,92%).
 In 2015: 8.550 gezinnen op 96.488 gezinnen hebben beroep gedaan op de
forfaitaire toelage (+/-8,86%);
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Ter informatie: aantal liters per brandstof – jaren 2013-2014-2015 rechtgevend op een
verwarmingstoelage

2013
Dénomination

Flandre
Wallonie
Bruxelles Capitale

Gasoil de chauffage
en vrac
72.872.606
66.887.911
1.077.799

Propane en vrac
2.824.641
1.764.334
2.940

Gasoil de chauffage
Dénomination en vrac
Propane en vrac
Belgique
140.838.316
4.591.915

2014
Dénomination
Flandre
Wallonie
Bruxelles Capitale

Gasoil de chauffage
en vrac
Propane en vrac
62.184.358
2.335.600
56.831.952
1.446.918
755.161
2.904

Dénomination
Belgique

Gasoil de chauffage
en vrac
Propane en vrac
119.771.471
3.785.422

2015
Dénomination
Flandre
Wallonie
Bruxelles Capitale

Gasoil de chauffage
en vrac
Propane en vrac
55 814 398
2 290 255
52 062 058
1 394 196
656 811
1 909

Dénomination
Belgique

Gasoil de chauffage
en vrac
Propane en vrac
108 533 267
3 686 360
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De onderstaande grafieken geven de evoluties weer van de uitgaven en het aantal dossiers per
gewest tijdens de vijf voorbije stookseizoenen:
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De gemiddelde toelage per gezin en per type brandstof geeft volgend beeld:
Oorsprong Statistieken SMALS
2011
Benaming
Vlaanderen
Wallonie
Brussel Hoofdstad

Huisbrandolie in
bulk
186,87
166,07
145,28

Bulkpropaangas
148,49
143,05
103,08

Huisbrandolie aan de
pomp
210,00
210,00
210,00

Lamppetroleum
aan de pomp
210,00
210,00
210,00

Huisbrandolie aan de
pomp
210,00
210,00
210,00

Lamppetroleum
aan de pomp
210,00
210,00
210,00

2012
Benaming
Vlaanderen
Wallonie
Brussel Hoofdstad

Huisbrandolie in
bulk
187,72
167,41
135,34

Bulkpropaangas
153,58
145,94
94,00

2013

Benaming
Vlaanderen
Wallonie
Brussel Hoofdstad

Huisbrandolie in
bulk
Bulkpropaangas

190,61
169,93
150,74

157,30
147,13
102,90

Huisbrandolie aan de
pomp

210,00
210,00
210,00

Lamppetroleum
aan de pomp

210,00
210,00
210,00

2014

Benaming
Vlaanderen
Wallonie
Brussel Hoofdstad

Huisbrandolie aan de Lamppetroleum
Huisbrandolie in bulk Bulkpropaangas pomp
aan de pomp
186,93
147,73
210,00
210,00
165,32
142,07
210,00
210,03
125,64
101,64
210,00
210,00

2015
Dénomination
Flandre
Wallonie
Bruxelles Capitale

Gasoil de
Gasoil de
Petrole Lampant
chauffage en vrac Propane en vrac
chauffage à la pompe
à la pompe
189,51
153,43
210,00
210,00
168,86
147,09
210,00
210,00
125,40
133,63
210,00
210,00
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De volgende tabel biedt een beperkt overzicht van de OCMW’s met de grootste uitgaven aan
verwarmingstoelagen, alsook het aantal dossiers:

OCMW

TOTAAL BEDRAG

AANTAL DOSSIERS

Charleroi
Couvin
Liège
La Louvière
Beringen
Sambreville
Frameries
Chimay
Heist-op-den-Berg
Genk

€ 391 805,64
€ 236 365,36
€ 161 786,46
€ 150 735,76
€ 137 494,10
€ 136 073,00
€ 133 847,56
€ 132 469,96
€ 125 723,02
€ 122 829,12

2181
1173
904
789
666
809
640
706
637
628
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Huidige situatie in cijfers :

Vergelijking cumul 12/2014 – 12/2015

De stookolieprijzen zijn in 2015 fors gedaald; bijgevolg werd de tussenkomst van het
Verwarmingsfonds veel ingrijpender in de energiefactuur van onze doelgroepen.
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Gemiddelde prijs van stookolie < 2000 L : 2014/2015 :

Gemiddelde prijs van stookolie < 2000 L :
2014/2015

0,6099
0,7809

cumul 12/2014

cumul 12/2015

Wij stellen vast dat de gemiddelde prijs van leveringen van stookolie voor leveringen
< 2000L vanaf januari tot december 2015 verlaagd is met +/- 22%

Bedrag van de toegekende verwarmingstoelagen - bron attest POD MI
cumul 12/2014 = 20.256.096,32 €
cumul 12/2015 = 17.943.500,14 €
Op dit ogenblik stellen we een daling vast inzake het bedrag aan verwarmingstoelagen van
11,41%.
Gemiddelde stookolietoelage – bron Smals :
2014 = 175,51 €
2015 = 178,49 €
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Aantal liters, rechtgevend op een verwarmingstoelage (buiten forfait)
cumul 2014/2015

Gemiddelde liters per gezin

1246
1312
2014
2015

Ondanks een daling van de aantallen binnen onze doelgroepen stellen we desondanks een
stijging vast van het aantal liters a rato van +/- 0,053%.
Derhalve kunnen wij besluiten dat de zachte temperaturen, alsook de mildere prijs van
stookolie en propaan in bulk onze toelagegerechtigden hebben toegelaten hun brandstoftank
te vullen.
Op basis van onderzoek bij OCMW’s begin maart 2016 werd ons bevestigd dat zeer
belangrijke leveringen plaats vonden in januari en februari, dit ten gevolge van een continue
daling van de prijs, angst voor een mogelijke werkloosheid of een stopzetting van de
verwarmingstoelage in de loop van 2016.
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1.2.2. Werkingskosten / Investeringen / Afschrijvingen
De werkingskosten van het Verwarmingsfonds bedragen € 383.832,61
Zij kunnen als volgt worden ingedeeld:
-

Algemene onkosten:
Personeelskosten:
Afschrijvingen:
Informatica projekt :

€ 201.240,52
€ 181.884,92
€
707,17
€
0,00

WERKINGSKOSTEN 2015
ALGEMENE ONKOSTEN
PERSONEELSKOSTEN
AFSCHRIJVINGEN
707,17; 0%
0,00; 0%

INFORMATCA PROJEKT

181 884,92; 47%
201 240,52; 53%

Het totaal voor de vaste activa bedraagt € 1.378,02
Dit bestaat uit:
investeringen ten belope van € 29.296,83.
afschrijvingen ten belope van € 27.918,81.
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1.3. Overzicht cijfers 2015 - budget 2016 en schatting 2017:
Op datum van 31 december 2015 beschikt het Verwarmingsfonds over een totaal aan
financiële middelen van € 2.861.054,54
Detailrekeningen Balans - ACTIVA en PASSIVA-overlopende rekeningen
ACTIVA
0,00 €

490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN

491000 VERKREGEN OPBRENGSTEN

1.880.730,29 €

FAPETRO – facturatie petroleum bijdragen KW.4/2015

1.880.730,29 €

PASSIVA

490100 OP TE MAKEN CN’S

172.831,97 €

FAPETRO – diverse correcties op volumes van 2015 en vorige jaren.

492000 TOE TE REKENEN KOSTEN

73.015,92 €

POD M.I. – facturering 2013 – onderhoudscontract SMALS – overdracht 27.000,00 €
POD M.I. – facturering 2014 – onderhoudskontrakt SMALS – overdracht 27.000,00 €
FAPETRO –facturering KW. 3 en 4/2015 – beheerscontract

14.749,17 €

Brafco – onderhoud burelen KW 4/2015

1.002,77 €

CATS Perscommunique 2015

1.827,10 €

Audit RSM 2015 – Voorschot /3

1.436,88 €
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4921115 VERWARMINGSTOELAGEN GEDEELTE 2015

163.198,70 €

Gedeelte verwarmingstoelagen 2015 – opgenomen in de afrekeningen 2016 van januari tot
april.
Het budget 2016 werd opgesteld op basis van de definitieve verwezenlijkingen 2014 en van
een voorlopige situatie, afgesloten op 20/11/2015 en goedgekeurd door de bijzondere
Algemene Vergadering d.d. 26/11/2015.
Evenwel werd het budget 2016, niet meer aangepast volgens de definitieve verwezenlijkingen
2015 en de afsluiting van de rekeningen op 31/12/2015, aan een audit onderworpen op
25/05/2016.

Uitleg Budget 2016- Finaal saldo buiten subsidies = -13.025.582,08 €

Rubriek bijdragen product:
Op basis van de schattingen 2015 hetzij 6.475.480.25 €, wordt een vermindering van 5,0 %
(vaststellingen volgens eerdere facturering) op deze inkomsten toegepast, met als resultaat:
Budget 2016 = 6.475.480.25 € x 95,0 % = 6.151.706,24 €
Budget 2017 = 6.475.480.25 € x 95,0 % = 6.151.706,24 €

Rubriek afrekeningen OCMW’s + kosten:
Schatting aantal gezinnen.
2016 = 100.000 (afgerond) – volgens goedkeuring van de Buitengewone Algemene
Vergadering d.d. 26/11/2015.
Na de definitieve afsluiting van 2015 : geen aanpassing wegens correct ingeschat.
Berekening :
8.500 gezinnen (forfaitaire toelage) x 210€ =
1.785.000,00 €
91.500 gezinnen X 0.14 € (coëfficiënt van toepassing in 2014/2015 en ongewijzigd in 2016)
X 1.250 liters per jaar =
16.012.500,00€
Dossierkosten 100.000 gezinnen x 10,00 € +
1.000.000,00 €
18.797.500,00 €
Ter info: de wetgeving legt op dat de dossierkosten (10,00€) een eenmalige, forfaitaire kost
zijn per gezin, wat betekent dat, indien een gezin tijdens een kalenderjaar 3 aanvragen indient,
slechts eenmaal 10,00 € in rekening word gebracht.

17

Rubriek werkingskosten: 379.788,31
Algemene Vergadering d.d. 26/11/2015

€,

goedgekeurd

de

Buitengewone

Huur van kantoren + lasten + onderhoud: toename van 1 % i.v.m. het budget 2015.
2016 = 15.503,61 € x 1,01 =
15.658,65 €
Kantoorbenodigdheden/klein materieel: onveranderd tegenover het budget 2015.
2016 = 4.500,00 € x 1,00 =
4.500,00 €
Communicatiecampagne : =
Schatting aandeel Call Center:
Aanpassing website V.F – aanpassing indexeringen
Portkosten documentatie/folders via V.F
Standaardcampagne m.b.t verwarmingstoelage

32.750,00 €
16.000,00 €
1.000,00 €
750,00 €
15.000,00 €

Smals – Fapetro :
Onderhoud/update smals – jaarcontract
Vergoeding Fapetro – facturering/geschillen productbijdrage

57.000,00 €
27.000,00 €
30.000,00 €

Prestaties derden: toename van 1 % i.v.m. budget 2015
2016 = 53.666,34 € x 1,01 =

54.203,00 €

Verzekeringen/verplaatsingen/telefoon/bankkosten…:
2016 =

35.000,00 €

Lonen + sociale lasten: toename van 1 % i.v.m. budget 2015
2016 = 178.887,79 € x 1,01 =

180.676,66 €
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1.3.1 Hypothesegebonden conclusies
 Rekening houdend met de onderstaande parameters zullen de financiële middelen van het
Verwarmingsfonds de eerstvolgende jaren als volgt evolueren:
Samenvattende
tabel
Basis
boekhouding
Real Def 2015
Te betalen toelagen aan
OCMW's
Vergoedingen per dossier
Werkingskosten Sociaal
Fonds
Totaal
uitgaven/kosten

Est 2016

Est 2017

-17.797.500,00

--17.797.500,00

-1.000.000,00

-1.000.000,00

-379.788,31

-384.535,66

-19.177.288,31

-19.182.035,66

6.151.706,24

5.844.120,93

-13.025.582,07

-13.337.914,73

13.427.404,00

13.025.582,07

13.337.914,73

363.850,78

0,00

0,00

-17.943.500,14
- 964.880,00

-383.832,61

-19.292.212,75

Bijdragen
petroleummaatschappijen

6.228.659,53

Te financieren
saldo
-13.063.553,22
Subsidies –
volgens aangifte
van
schuldvoordering
Gestort
Positief/Negatief
Saldo

Hypothesen
Real 2015

Est 2016

Est 2017

Aantal gezinnen

87.938

91.500

91.500

Toelage per liter

0,14

0,14

0,14

1.311,64

1.250,00

1.250,00

1.795.500,00

1.785.000,00

1.785.000,00

8.550

8.500

8.500

17.943.500,14

18.797.500,00

18.797.500,00

Gemiddeld aantal liters
Forfaitaire
toelage
210 €
Aantal gezinnen
Toelagen per
jaar
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2. Overzicht beslissingen Raad van Bestuur
In de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 kwam de Raad van Bestuur 4
maal in vergadering bijeen.
In deze periode werden volgende beslissingen genomen:
Audit Rekenhof:
-

De Raad van Bestuur onderschreef het belang van de uitgevoerde audit, hierbij ook
verwijzend naar een schrijven van mevrouw Marie-Christine Marghem, Minister van
Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, waarin een aantal vragen naar
aanleiding van het Auditverslag werden geformuleerd.

-

In opdracht van de Raad van Bestuur werd door de Algemeen Directeur op 30 april
2015 aan de Minister een omstandig antwoord overgemaakt.
Functiebeschrijvingen en evaluatiesysteem personeel:

-

Aan de Algemeen Directeur werd opdracht gegeven een ontwerp voor te leggen aan de
Raad van Bestuur.

-

De ontwerp-functiebeschrijvingen werden op 26/11/2015 goedgekeurd.
Erkenningsdossier:

-

De Raad van Bestuur nam akte van de verlenging van de erkenning van het Fonds
voor een periode van 5 jaar, ingaande op 21/09/2015.
Statuten / huishoudelijk reglement:

-

Door de Raad van Bestuur werd beslist aan de Algemene Vergadering voor te stellen
een statutenwijziging door te voeren, waarbij aan de Voorzitter en de Vice-Voorzitter
volmacht wordt gegeven de betalingen van de toelagen aan de OCMW’s solidair te
ondertekenen.

-

Deze beslissing werd bekrachtigd op de Statutaire Algemene Vergadering d.d.
09/06/2015.

-

Eveneens heeft de Raad van Bestuur de betalingstermijn van de toelagen aan de
OCMW’s vastgelegd (30 dagen) – zie Huishoudelijk Reglement.

-

Het ontwerp-huishoudelijk reglement werd op 26/11/15 goedgekeurd.
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Informazout:
-

Gelet op een wijziging aan het hoofd van Informazout werd akte genomen van het
ontslag van Dhr. Ward Herteleer en Dhr. Kurt Van Kampenhout (respectievelijk
bestuurder en plaatsvervangend bestuurder).

-

Tevens nam de Raad van Bestuur akte van de kandidatuur van Dhr. Willem Voets en
Dhr. Guido Sannen ( respectievelijk kandidaat-bestuurde en kandidaatplaatsvervangend bestuurder).

-

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 03/09/15 werden voormelde
twee personen in hun mandaat bevestigd.
Commissaris Revisor:

-

Wegens het ten einde komen van het mandaat van de Commissaris-Revisor werd door
de Raad van Bestuur aan de Algemeen Directeur opdracht gegeven een
marktonderzoek uit te voeren, met het oog op de benoeming van een nieuwe
Commissaris-Revisor.

-

De Algemeen Directeur gaf op 03/09/2015 aan de Raad van Bestuur een overzicht van
de resultaten van voormeld marktonderzoek.

-

Beslist werd aan de Buitengewone Algemene Vergadering voor te stellen de
kandidatuur van RSM InterAudit, vertegenwoordigd door Mevr. Karin Morris, te
weerhouden, en dit rekening houdend met de gehanteerde criteria.

-

De Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 03/09/15 heeft voormeld voorstel
bekrachtigd.
Protocol:

-

De Raad van Bestuur nam akte van het vlot functioneren van het afgesloten protocol
tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de
vzw Sociaal Verwarmingsfonds betreffende het beheer van de jaarlijkse toelage.
Communicatie:

-

De Raad van Bestuur nam akte van de initiatieven inzake communicatie: extern zal het
Verwarmingsfonds meer op het voorplan treden.
De genomen initiatieven gaven aanleiding tot een aantal mededelingen in de pers (*
blz 23-27)
OCMW’s:

-

De Raad van Bestuur nam akte van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij
de OCMW’s, variërend van “goed” tot “zeer goed”
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Resultaatsverwerking:
-

Vanuit een voorzichtigheidsstandpunt besliste de Raad van Bestuur om een bestemd
fonds aan te leggen voor sociaal passief, en dit ter dekking van het risico dat de
financiering op een gegeven moment niet meer voldoende zou zijn om het personeel
(geheel of gedeeltelijk) in dienst te houden.
Er werd beslist om een toevoeging aan het bestemd fonds te doen ten bedrage van
180.000 €, wat afgerond de jaarlijkse personeelskost is.
Volgende waarderingsregel werd vastgelegd:
"Ingeval een positief resultaat wordt een gedeelte van het resultaat toegevoegd aan
het bestemd fonds voor sociaal passief.
Dit fonds bedraagt maximum de totale jaarlijkse loonkost ( zoals opgenomen in de
jaarrekening onder de rubriek personeelskosten) voor de werknemers in dienst op 31
december. Op het einde van elk boekjaar wordt geëvalueerd of een aanpassing in min
of in meer aangewezen is. "
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(*)
Persartikels

23

24

25
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3. Communicatiemateriaal
Er werden folders en affiches ter beschikking gesteld van de OCMW’s, brandstofhandelaars,
steden, gemeenten, mutualiteiten en armoedeorganisaties.
Overzicht verdeling affiches/brochures:
OCMW’s

BRANDSTOFHANDELAARS

Basispakket: 100 brochures.

Basispakket: 50 brochures
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3.1 Website
3.1.1. Communicatiecampagne verwarmingstoelage
Kant en klare informatie
Voor de communicatiecampagne rond de verwarmingstoelage werd via de website een “kant
en klare” informatie ter beschikking gesteld. De OCMW’s, mutualiteiten, steden, gemeenten
en armoedeverenigingen werden allen gemobiliseerd om deze advertentie op te nemen in hun
de infobladen.
De kant en klare informatie voor het stookseizoen 2015:

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen
maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds
Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor
het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en
bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in
flessen).
De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.
Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst ?

Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of
gelijk is aan € 16.965,47€ verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste*.
Categorie 2 : personen met begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 16.965,47
verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met
het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de
gezinswoning.
Categorie 3 : personen met schuldoverlast
Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf.
wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk
Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde
met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor
kinderen, dat lager is dan € 3.110.
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Hoeveel bedraagt de toelage ?
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en
20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger
de prijs, hoe hoger de tussenkomst.
Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen.
Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum
heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat
om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
Hoe vraagt u de toelage aan ?
Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag
indienen.
Het OCMW zal nagaan:
 of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
 of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen;
 of het adres dat op de factuur vermeld wordt als leveringsadres overeenkomt met het
adres waar u gewoonlijk verblijft;
 of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen; uw inkomensgegevens en die
van de leden van uw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD
Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende
inlichtingen nodig zijn.
Het OCMW zal u volgende documenten vragen:
 In ieder geval de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met
meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw
een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen
waarop de factuur betrekking heeft.
 Indien u behoort tot categorie 1:
- uw identiteitskaart,
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente
aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een
ontvangen sociale uitkering, …).
 Indien u behoort tot categorie 2:
- uw identiteitskaart,
- op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente
aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een
ontvangen sociale uitkering, …).
 Indien u behoort tot categorie 3:
- uw identiteitskaart,
- de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een
attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
Waar vindt u meer informatie ?
- bij het OCMW,
- op www.verwarmingsfonds.be ,
- op het gratis nummer 0800/90 929.
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Voor meer PERSinformatie:
Sociaal Verwarmingsfonds VZW – Léon Lepagestraat 4 – 1000 Brussel
Directeur Walter Kuylen, tel 02/503 27 23
E-mail: info@vf-fc.be
Website: www.verwarmingsfonds.be

3.1.2 .Communicatiecampagne gespreide betalingen
Beste,
Om de burger te helpen bij het betalen van de energiefactuur, werkte de overheid een reeks maatregelen uit. Een
van die maatregelen houdt in dat de consument de mogelijkheid heeft om zijn mazoutfactuur gespreid te betalen.
De lijst van brandstofhandelaars die deze gespreide betalingen aanbieden, conform de minimumvoorwaarden
van het Koninklijk Besluit van 28 november 2008, zijn te vinden op de website van de FOD Economie.
(http://economie.fgov.be > Home > Consumentenbescherming > Energie > De consument en de energiefactuur
> Sociale energiemaatregelen > Gespreide betalingen > Lijst van geregistreerde handelaars)
Als een consument zijn jaarlijks verbruik in schijven wil betalen, moet hij hiervoor een contract afsluiten met
zijn brandstofhandelaar.
Ook brandstoffenhandelaars die op voormelde lijst niet voorkomen, bieden in bepaalde omstandigheden hun
cliënteel de mogelijkheid het geschatte jaarverbruik in schijven te betalen. Informeer u dus ook bij uw
gebruikelijke brandstoffenhandelaar.
Hierna vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste voorwaarden waaraan de contracten voor levering van
huisbrandolie met spreiding van betaling moeten voldoen wanneer deze aangeboden worden door handelaars die
op de lijst van de FOD Economie voorkomen.
De belangrijkste minimumvoorwaarden:
het is een exclusief contract;
een nieuw of eerste contract is een contract voor een bepaalde duur van maximum 24 maanden;
indien het contract niet wordt opgezegd wordt het automatisch voor onbepaalde duur verlengd;
een contract van onbepaalde duur is steeds opzegbaar mits het respecteren van een opzegtermijn van één
maand;
indien het nieuwe of eerste contract vroegtijdig wordt opgezegd via een aangetekende brief is een
verbrekingsvergoeding verschuldigd (maximum 75 euro).
het verschuldigde maandbedrag wordt berekend op basis van het verwachte jaarverbruik voor gasolie
verwarming;
het maandbedrag kan onder bepaalde voorwaarden worden aangepast, zowel op verzoek van de verbruiker als
van de handelaar;
ten laatste op de dag van de eerste levering, moet een voorschot op het factuurbedrag worden betaald;
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voorschot = minimum 50 % van de factuurprijs voor een levering van ten minste 1000 liter;
de volgende leveringen bedragen ten minste 1.000 liter, tenzij de capaciteit van de tank minder dan 1.200 liter
bedraagt; in dat geval wordt 900 liter geleverd;
de consument ontvangt een jaarlijkse afrekening;
er is geen verplichting tot domiciliëring of vaste opdracht;
tal van andere betalingsmogelijkheden moeten worden aangeboden, onder meer betaling via domiciliëring; in
dat geval moet artikel 74.32 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming worden nageleefd.
Gespreide betaling wordt al toegepast sinds 1 januari 2006. De beslissing van 28 november 2008 heeft geleid
tot een wijziging van het juridische kader voor dergelijke contracten (oorspronkelijk uitgewerkt eind 2005 en
in 2006).
Meer informatie over de gespreide betalingen vindt u op www.verwarmingsfonds.be. In geval van vragen of
opmerkingen i.v.m. gespreide betalingen, kan u steeds terecht op het gratis nummer 0800/120.33 van het
Contact center van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.
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3.1.3. Statistieken website
Onderstaande statistieken geven een gedetailleerd beeld weer van het aantal bezoekers en hun
activiteiten op de website in de periode gaande van 1 januari 2015 tot en met 31 december
2015.
De eerste grafiek geeft de situatie weer voor het gehele jaar 2015.
De andere grafieken hebben uitsluitend betrekking op de maand januari van het jaar 2015.
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3.2

Telefonische reacties :
3.2.1 Telefonische reacties: Gegevens Verwarmingsfonds Call Center:

De correlatie tussen het aantal oproepen en het piekmoment inzake verbruik blijkt uit het
bovenstaande.

Brussel, 14 juni 2016

Julien Van Geertsom
Bestuurder
Vice-voorzitter Raad van Bestuur

Wilfried Dehertoghe
Ontslagnemend Bestuurder
Ontslagnemend Voorzitter Raad van Bestuur
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