
 

Aan de dames en heren Voorzitters 
van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 
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Omzendbrief van 10 juli 2007 betreffende de verwarmingstoelage en 
- het verzenden van gegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
- een nieuwe PrimaWeb-toepassing 

 
De verwarmingsperiode is aan haar vierde editie toe. 
 
I. Zoals aangekondigd tijdens onze provinciale ontmoetingen in de lente, moeten alle 
gegevens betreffende de verwarmingstoelage vanaf 1 september 2007 via de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid doorgezonden worden. 
 
Vanaf deze datum wordt de Kruispuntbank een essentiële schakel in het doorzenden en 
verwerven van de informatie die nodig is voor de uitvoering van de maatregel tot 
toekenning van een verwarmingstoelage. 
 
Deze structurele integratie van de KSZ biedt tal van voordelen: 
 

 De KSZ helpt u aan informatie om het sociaal onderzoek te voeren. Zo vindt u een 
antwoord op de volgende vragen: 

- Zijn de betrokkene en zijn gezinsleden gerechtigd op een verhoogde 
verzekeringstoelage van de ziekte en invaliditeitsverzekering (VVT)? 

- Hebben ze het OMNIO-statuut? 
- Hoe ziet de officiële gezinssamenstelling van de betrokkene eruit? 
- Werd er door een ander OCMW aan de betrokkene reeds een 

verwarmingstoelage toegekend tijdens de huidige verwarmingsperiode?  
En zo ja, voor welk bedrag? 

 
 
 

-

 
 

Vragen naar: Petra Romelart 
E-mail: petra.romelart@mi-is.be 
Tel :   02/507 87 27 
Fax: 02/509 85 58 
Url : www.mi-is.be 



  2. 

De antwoorden die u op deze vragen krijgt, zijn steeds up-to-date vermits ze op het 
moment van de aanvraag uit de KSZ geput worden. Aan het begin van de vorige 
verwarmingsperiodes kreeg u papieren lijsten met de VTT gerechtigden in uw gemeente.  
Zij hadden het nadeel een momentopname (op één januari van het voorgaande jaar) weer 
te geven en worden afgeschaft. 
 

 Dankzij de tussenkomst van de KSZ is de stand van zaken steeds duidelijk zowel 
tijdens als op het einde van de verwarmingsperiode. U hoeft geen tussentijdse of 
eindverslagen meer in te leveren. Het Excel-formulier wordt afgeschaft. 
 

 Er wordt u automatisch een volgend voorschot toegekend wanneer uit de uitgaven 
van uw OCMW blijkt dat uw voorschot opgebruikt is. U hoeft hiervoor niet langer een 
aanvraag in te dienen. 

 
 

∗    ∗  ∗ 
 

 
II. Om de procedure tot toekenning van een verwarmingstoelage en de subsidiering ervan 
vlotter te laten verlopen, heeft de POD MI een nieuwe PrimaWeb-toepassing voor u 
ontwikkeld. U bent uiteraard vrij om bij de software firma’s te rade te gaan en eventuele 
producten van hen te gebruiken. 
 
Deze nieuwe PRIMA-WEB-toepassing heeft de volgende pluspunten: 

 

 Ze begeleidt u tijdens de gehele toekenningsprocedure van de verwarmingstoelage: 
vanaf de aanvraag tot de betekening van de beslissing. Ze berekent voor u het 
bedrag van de toelage en signaleert aan de administratie wanneer uw voorschot bijna 
uitgeput is. 

 

 Ze is klaar voor gebruik en kosteloos. 
 

 Ze is flexibel in die zin dat u per toepassing (leefloon, wet 65, stookoliefonds..) kan 
beslissen om PrimaWeb te gebruiken.  

 
Om deze nieuwe PrimaWeb-toepassing toe te lichten en het gebruik ervan te demonstreren 
organiseert de POD MI een aantal vormingsdagen in Brussel en Gent op de volgende data: 

- 7 september te Brussel  
- 11 of 12 september te Gent. 



  3. 

De vormingsdagen starten om 10 u en eindigen om 16 u. Er is plaats voor 50 personen in 
Brussel en voor 30 personen in Gent. 
 
Het doelpubliek van deze vormingsdagen zijn de maatschappelijke werkers die de 
toekenning van de verwarmingstoelage en de personeelsleden die de administratieve 
verwerking ervan als taak hebben. 
 
U kan zich inschrijven via mail gericht aan het volgende e-mailadres:  
OCMW-CPAS@SMALS-MVM. 
 
U vermeldt in uw mail: 
- datum en plaats van de vormingsdag 
- naam van uw OCMW 
- de namen van de deelnemers en hun functie 
- naam, telefoonnummer en e-mailadres van een contactpersoon. 
 
Tijdens de derde week van augustus deelt de Smals-MvM meer praktische inlichtingen 
betreffende het verloop van deze dagen mee aan de ingeschreven OCMW’s. 
 
 
Opmerking: Midden augustus ontvangt u de nodige richtlijnen van de Juridische Dienst van 
de POD Maatschappelijke Integratie betreffende de toepassing van de maatregel in se. 
 
 
 

Hoogachtend, 
 
 

De Voorzitter, 
 
  
 
     (getekend i.o. Alexandre Lesiw) 
 

Julien Van Geertsom 
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