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Campagne ‘Warm Gebaar’ informeert consument over bestaan 
van verwarmingstoelage 

 
Sociaal Verwarmingsfonds en BRAFCO doen een beroep op de stookolieleveranciers 

voor de promotie van de verwarmingstoelage 
 
 
De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijke hap uit ieders budget, met als gevolg 
dat een steeds grotere groep mensen zijn energiefactuur niet meer kan betalen. Het 
Sociaal Verwarmingsfonds reikt deze groep mensen de hand, en komt gedeeltelijk 
tussen met een verwarmingstoelage. Omdat het Sociaal Verwarmingsfonds iedereen wil 
bereiken die recht heeft op een toelage, lanceerde het nu samen met BRAFCO een 
campagne om de verwarmingstoelage te promoten.  
 
 
Campagne ‘Warm gebaar’ 
 
Op 28 april startte het Sociaal Verwarmingsfonds samen met de Belgische Federatie van 
Brandstofhandelaars (BRAFCO) een actie ter promotie van de verwarmingstoelage. De actie 
zal de consument enerzijds informeren over het bestaan van de verwarmingstoelage en 
anderzijds toelichten hoe kleine (en goedkope) aanpassingen een groot verschil kunnen 
maken in de energiefactuur, want “de goedkoopste energie is de energie die je niet 
verbruikt!”. Deze informatie wordt verzameld in een transparante nieuwsbrief die over 
heel België verdeeld zal worden.  
 
Om de boodschap aan de man te brengen, hebben het Sociaal Verwarmingsfonds en 
BRAFCO ervoor gekozen om de actie in belangrijke mate te laten dragen door de 
chauffeurs die de stookolie, lamppetroleum of propaangas leveren bij de consument thuis. 
«Deze keuze heeft vooral te maken met het directe contact tussen de chauffeur en de 
energiegebruiker», verduidelijkt Walter Kuylen, directeur van het Sociaal 
Verwarmingsfonds.  
 
 
Opleidingsnamiddag voor chauffeurs 
 
Of een consument al dan niet in aanmerking komt voor een toelage, wordt volledig beslist 
door het OCMW. Hiervoor moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden – de 
(huur)woning verwarmen met mazout, lamppetroleum of propaangas bijvoorbeeld.  
 
“De bedoeling is niet dat de stookoliechauffeurs de rol van de OCMW adviseur gaan 
overnemen, maar ze zullen er wél voor zorgen dat de informatie over de toelage én de 
praktische tips om energie te besparen de energieverbruiker bereikt, zodat deze op zijn 
beurt ten rade kan bij het OCMW”, voegt Walter Kuylen eraan toe.  
 



 
 
 
Om de stookoliechauffeurs bewust te maken van het toenemend aantal mensen die hun 
energiefactuur niet meer kunnen betalen, én om hen te illustreren op welke manier de 
nieuwsbrief best wordt overhandigd, werden de chauffeurs uitgenodigd om deel te nemen 
aan één van de opleidingsnamiddagen die tussen 28 april en eind juni georganiseerd 
werden per provincie. De opleidingsnamiddagen bestonden uit twee delen, nl. een 
getuigenis inzake energiearmoede en een rollenspel. (Zie sfeerbeeld in bijlage.) 
Zij genoten de steun van de Werkgevers, alsook ACV en ABVV. 
 
Olivier Neirynck, technisch directeur bij BRAFCO draagt het project een warm hart toe: 
“Onze chauffeurs zijn enthousiast en zetten zich talrijk in om dit sociaal geëngageerd 
initiatief te ondersteunen. Onze prioriteit nummer één bij de levering blijft uiteraard 
veiligheid, maar bij het overhandigen van de leveringsbon en de factuur is er zeker wel 
tijd en ruimte om extra informatie en een nieuwsbrief mee te geven aan de klant”. 
 
 
Energiesnoeiers en FRGE 
 
Ook de Energiesnoeiers - www.energiesnoeiers.net - verlenen hun steun aan dit initiatief. 
Alle praktische tips om snel en goedkoop energie te besparen werden met hun 
medewerking opgelijst in de nieuwsbrief. Ter aanvulling informeert het Fonds ter Reductie 
van de Globale Energiekost (FRGE) ook over het bestaan van goedkope leningen die 
toegekend kunnen worden om deze energiebesparende ingrepen uit te voeren. 
 
 

http://www.energiesnoeiers.net/


 
 
Volgende bedrijven namen deel aan de sessies en ondersteunen deze actie: 
 
 
A.BOUCKAERT S.A 
ALCA 
B.V.B.A VAN DEN KERCHOVE 
BELGOMAZOUT LIEGE s.a 
BOURGEOIS SPRL 
BRANDSTOFFEN BVBA VAN 't ZANT 
BRANDSTOFFEN DE SAERT 
BRANDSTOFFEN JANS RONNIE 
BRANDSTOFFEN PLUSQUIN NV 
BRANDSTOFFEN VAN DUFFEL NV 
BRANDSTOFFEN VAN EYGEN bvba 
BRANDSTOFFEN VANHAEREN 
BURLET & FILS SPRL Denée 
BVBA DESARD GAP 
CALPAM 
CASTELEIN 
CATTEAUX ET CIE sa 
CATTEAUX ET CIE SA 
CLAUDE JADOT sa 
CLERISSE 
COLLARD SA 
CONVENS NV 
COPPENS 
DAEM PETROLEUM 
DE HERTOGHE NV  
DE TAVERNIER TIELT NV 
DEBOIS 
DEFAT POL 
DEGROS NV 
DEMULIER 
DEMULIER 
DESSILLY 
DETHIEGE 
DEVAUX COMBUSTIBLES 
DOUM OIL 
DUERINCK WALTER BVBA 
DULST NOEL 
NV. DEFOSSEZ JOHAN 
NV. HENRI VERDICKT 
PIERRARD 

ESSO CENTER LIMBURG 
Ets DHULST Ph & D 
ETS H.BOTTON 
Ets HALOIN JOSÉ 
ETS LIEGEOIS - ALLANY 
ETS PIRON BERNARD SPRL 
ETS RAYMOND NOLF sprl  
ETS RENÉ JOASSIN S.A 
ETS. HOUSSA GUY S.A. 
ETS. PAYON SA. 
FEYS BRANDSTOFFEN 
FLAMMANG-LEONARD sprl 
FORCEVILLE 
GOFFINET 
GUIOT 
HENDRIKX BRANDSTOFFEN 
HENROTTE 
HERION 
HEYTENS  
HOGNOUL EN ZN BAVA 
HUIS DE BRUCKER LUC 
JACQUET LABAISSE 
JOOSEN  & CIE 
KEMACO BVBA 
KENIS  
LABOR S.A. 
LALLEMAND PIERRE 
LINCÉ POTROLEUM SA 
LOGGHE B.V.B.A. 
MASSON SPRL 
MAZOUT BOUHARMONT SPRL 
MAZOUT JANSSEN 
MAZOUT LERUSE s.a 
MAZOUT VERHEYDEN 
MEUNIER COMBUSTIBLE 
N.V. HENRI VERDICKT 
NATURE 
NEIRYNCK 
NIELEN JOSEPH sprl 
NV BRANDSTOFFEN DELCOURT 



 
PLEYERS ALAIN SPRL 
PMO NV 
PONTHIEU SPRL 
REGIBO S.A.  
RULAND 
S.A. MARTIN 
S.A. MOUCHART 
S.P.R.L. TRANS-COMBUSTIBLES 
SCIPIONI  SA SOBECAR 
SEMPELS bvba 
SERSON SPRL 
SPRL CHANTIERS LURQUIN 
SPRL MALHERBE WILLEME 
TILMANS POULS & ZOON 
TRAMAC sprl 
UMANS NV 
VALLETY-NUTTENS SA 
VICERNANT 
WACOL SPRL 
WARIN SPRL 
WEGRIA MAZOUT SPRL 
 

 
 

 



 

 

 
Brussel 28/04/11 

 
 
 
 
 

 

 
Namur 3/05/11 
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Antwerpen 19/05/11 
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Hasselt 26/05/11 

 
 

 
 

 
Bastogne 31/05/11 

 

 
 
 

 
Kortrijk 7/06/11 

 
 
 

 
La Louvière 16/06/11 
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