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Brussel, 1 januari 2019

Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds

Geachte heer, mevrouw,

U ontvangt heel wat vragen aangaande de tussenkomst door het OCMW in de verwarmingsfactuur
van behoeftige gezinnen. Om u te helpen die vragen te beantwoorden, hebben wij voor u een nieuwe
tekst met daarin de aangepaste maatregelen voorbereid die u kan afdrukken in uw infoblad.
U vindt hier ook een foto (vrij van rechten) in hoge resolutie die u erbij kan publiceren. Het is tevens
raadzaam om uw telefoonnummer en eventueel uw website te vermelden waar de bezoekers meer
info kunnen vinden.
Daarnaast is er de website www.verwarmingsfonds.be waarnaar u kan verwijzen. U vindt er trouwens
heel wat nuttige links naar de officiële bronnen met betrekking tot de concrete uitvoering en
regelgeving.
De bezoekers op hun beurt kunnen er via een handige zoekmotor op zoek gaan naar het
dichtstbijzijnde OCMW. Ook het gratis nummer 0800/90 929 staat ter beschikking van de bezoekers.
Het is dan ook aangewezen om er in uw publicaties naar te verwijzen.

Wij hopen dat deze instrumenten een hulpmiddel kunnen zijn bij een vlotte communicatie over het
Sociaal Verwarmingsfonds.

Tot binnenkort !

Véronique Laurent
Adjunct van de Algemeen Directeur

Walter Kuylen
Algemeen Directeur

Brussel, 1 januari 2019

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 een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering.
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk
is aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste1.
Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:
wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder
kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut
 Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto
belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten
laste1.
Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de
onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art.
1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
1

Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto
inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.270,00.
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.

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

