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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 13 maart 2020.

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 vierde 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. 

Energie-armoede is en blijft een prangend probleem voor heel wat gezinnen en alleenstaanden.

Ongeveer 10% van de verbruikers doet een beroep op een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. 

De energietransitie is volop aan de gang, maar het is belangrijk dat het sociale luik hierbij niet uit het 
oog verloren wordt, waarbij het Sociaal Verwarmingsfonds haar informatieve en ondersteunende rol 
vervult en zo de betaling van de verwarmingsfactuur van kwetsbare groepen verlicht.

Vaak hebben zij immers niet de nodige middelen om de transitie te maken naar een andere 
energiebron en/of om extra energiebesparende maatregelen te nemen.

Via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor huisverwarming 
(huisbrandolie, lamppetroleum en bulk propaangas) kan het Sociaal Verwarmingsfonds haar taak 
vervullen. 

Tot op heden zijn de taken van het Sociaal Verwarmingsfonds louter curatief, namelijk het verstrekken 
van toelagen en communicatie. 

Onze ambities gaan echter verder. Wij roepen de overheid op om hierover in dialoog te gaan.

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 rationeel 
energiegebruik. Deze vraagstelling is het overwegen waard. 

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

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. Hun taken zijn als volgt: coördinatie, communicatie, callcenter en de financiële samen 
met de boekhoudkundige en budgettaire opvolging van ontvangsten en uitgaven. 

— Het Sociaal Verwarmingsfonds staat onder toezicht van een Commissaris-revisor, een 
Regeringscommissaris en het Rekenhof. Na onderhandelingen kreeg het Fonds een solide 
wettelijke basis. Door het Fonds gefinancierde informaticasystemen laten een stringente 
statistische opvolging toe. 

— Sinds 2018 wordt een rapportering door 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 15 jaar is het Sociaal Verwarmingsfonds ingeburgerd. Het personeel 
is vertrouwd met de materie en werkt volledig neutraal en transparant naar de betrokken 
administraties. 

— Aan de Minister van Energie, Mevrouw Marie Christine Marghem, werd op 20 december 2019 
een aanvraag tot verlenging van de erkenning van het Sociaal Verwarmingsfonds gericht voor de 
periode  2020-2025.

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 2019. 

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 2019 tot en met 31 december 2019.

Wij leggen u ter goedkeuring de door ons opgestelde jaarrekening voor, afgesloten en aan een audit 
onderworpen op 31 december 2019.

Balans op 31/12/2019 

Het boekjaar eindigend op 31 december 2019 sluit af met een negatief resultaat van € 3.459.704,22 
en een balanstotaal van € 4.421.291,89. 

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 31/12/2019: ¤ 4.421.291,89

Vaste Activa (21/28):

Het totaal voor de vaste activa (residuwaarde) bedraagt € 579,11.

Dit bestaat uit:

— investeringen ten belope van € 28.717,59
— afschrijvingen ten belope van € 28.138,48

In 2019 heeft het Sociaal Verwarmingsfonds geen nieuwe investeringen.

Het totaal van de vorderingen op ten hoogste één jaar bedraagt € 1.349,49.

Deze bestaan uit:

— handelsvorderingen met een openstaand klantensaldo ten belope van € 880,61 
— te ontvangen creditnota ten belope van € 468,88

Het totaal van de geldbeleggingen bedraagt € 1.887.550,39.

Dit bestaat uit:

— saldo BPost zichtrekening ten belope van € 1.885.509,07 
— saldo ING – groen boekje (huurwaarborg) ten belope van € 2.041,32
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De overlopende rekeningen bedragen € 2.531.812,90. Dit bestaat uit:

— 490100 Op te maken creditnota’s  € 0,00 
FAPETRO – diverse correcties op volumes 2019 en vorige jaren 

— 491000 Verkregen opbrengsten     € 2.531.812,90  
FAPETRO – facturering petroleum bijdragen KW.3/2019 en KW.4/2019 

Passiva op 31/12/2018: ¤ 4.421.291,89

Eigen vermogen (10/15):

Het totaal van het eigen vermogen bedraagt € 1.832.588,53.

Dit bestaat uit:

— een reserve voor het sociaal passief ten belope van   € 180.000,00 
— een overgedragen positief resultaat ten belope van   € 1.652.588,53

Op 31/12/2019 dient de provisie voor het sociaal passief niet te worden gewijzigd.

Het totaal van de schulden op ten hoogste één jaar bedraagt € 2.438.753,54. Dit bestaat uit:

— saldo van de leveranciers ten belope van   € 25.369,73
— saldo van de verwarmingstoelagen van 12/2019 + eindafrekening  

met de dossierkosten-correcties-regularisaties 2018 ten belope van  € 2.369.033,59
— saldo van de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen  

en sociale lasten belopen tot  € 44.350,22 

De overlopende rekeningen bedragen € 149.949,82. Dit bestaat uit:

— 492000 Toe te rekenen kosten: € 0,00 
— 492119 Verwarmingstoelagen – GEDEELTE 2019 € 149.949,82

Gedeelte verwarmingstoelagen – beslissingen 2019 – opgenomen in de afrekeningen 2020 van 
januari tot februari.
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Resultatenrekening  
op 31/12/2019
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De resultatenrekening van onze vzw sluit af met een negatief resultaat van € 3.459.704,22.

Dit saldo wordt verklaard door het verschil tussen de ontvangsten (€ 13.586.419,50) en de uitgaven 
(€ 17.046.123,72), waarvan het detail volgt.

Ontvangsten op 31/12/2019: ¤ 13.586.419,50

Solidariteitsbijdrage op basis van heffingen op verwarmingsproducten: € 5.440.096,82

Kwartalen Bijdrage 2009 Bijdrage 2010 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 € 2,0 M €  M €

KW 2 1,2  M €  1,2  M € 1,0 M €  M €

KW 3 0,7  M € 0,7  M € 0,8 M €  M €

KW 4 1,7  M € 1,7  M €       1,6 M €  M €

TOTAAL    5,6 M €  5,6 M € 5,4 M €   M €

KW 1 KW 2 KW 4
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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 
01/01/2019 tot 31/12/2019: € 12.362.834,29 - K.B. van 22/02/2019 & 08/09/2019 volgens aan-
giftes van schuldvordering d.d. 20/12/2018 en 29/05/2019.

Bekomen subsidies vanwege de Federale Overheid: € 8.131.474,40 

— waarvan € 5.250.000,00 werd betaald op de zichtrekening van het Sociaal Verwarmingsfonds 
bij Bpost op 22/03/2019.

— waarvan € 2.881.474,40 werd betaald op de zichtrekening van het Sociaal Verwarmingsfonds 
bij Bpost op 05/12/2019.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal gestorte 
subsidies 

15.845.000,00 € 13.427.404,00 € 13.025.582,07 € 12.429.672,77 € 12.101.623,27 € 8.131.474,40 €

Andere bedrijfsopbrengsten: € 14.845,81  

— Recuperatie gedeelte Lunch Pass – werknemer: € 445,81 
— Herfacturering van kosten: € 14.400,00 

Financiële producten: € 2,47  

— Creditintresten groen boekje: € 1,87 
— Diverse financiële opbrengsten: € 0,60

 BIJDRAGEN

 SUBSIDIES
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Uitgaven op 31/12/2019: ¤ 17.046.123,72 

Verwarmingstoelagen en dossierkosten aan de OCMW’s ten belope van € 16.618.192,19. 

Stortingen naar de OCMW’s:

STOOKSEIZOEN 2015 2016 2017 2018 2019

Afrekening 01 1,22M € 0,72M € 1,10M € 1,37M € 1,50 M €

Afrekening 02 3,30M € 2,97M € 3,08M € 2,38M € 2,79 M €

Afrekening 03 3,23M € 2,70 M € 2,56M € 2,82M € 2,21 M €

Afrekening 04 1,82M € 1,93M € 1,46M € 1,90M € 1,51 M €

Afrekening 05 0,97M € 1,18M € 1,12M € 1,06M € 1,00 M €

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

Afrekening 07 0,50M € 0,45M € 0,58M € 0,34M € 0,64 M €

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

Afrekening 09 1,17M € 0,78M € 0,73M € 0,51M € 0,69 M €

Afrekening 10 1,75M € 0,91M € 1,27M € 1,17M € 1,32 M €

Afrekening 11 1,37M € 1,35M € 1,32M € 1,54M € 1,27 M €

Afrekening 12 1,40M € 1,88M € 1,76M € 2,05M € 1,72 M €

Afrekening seizoen 0,96M € 0,90M € 0,91M € 0,87M €  0,85 M €

Totaal 18,91M € 17,01M € 17,28M € 16,89M €  16,62 M €

Op 31 december 2019 heeft het Verwarmingsfonds voor het voorbije stookseizoen (01/01/2019 
t.e.m. 31/12/2019 – leveringen 2019 – beslissingen van 01/01/2019 tot 29/02/2020) reeds een 
voorlopig bedrag van € 15.742.906,50 ter beschikking gesteld van de OCMW’s.

De afrekening op 31 december 2019 voor het stookseizoen 2019 van de Programmatorische 
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie wijst op een totaalbedrag van € 16.764.585,08 aan 
uitgekeerde verwarmingstoelagen voor een totaal van 85.813 dossiers.

Op 31/12/2018 hadden de OCMW’s tegenover het Verwarmingsfonds een openstaande schuld van  
€ 14.252,27.

Op 31/12/2019 bedroeg de openstaande schuld vanwege de OCMW’s tegenover het 
Verwarmingsfonds € 14.832,95.

Dankzij inspecties kon eveneens voor het jaar 2019 € 7.426,31 worden gerecupereerd (gedeeltelijk 
afgetrokken in 2019 en waarvan het saldo een invloed heeft op het saldo van € 14.832,95– cf. supra).

Hieruit volgt dat het Verwarmingsfonds voor het stookseizoen van 01/01/2019 tot 31/12/2019 de 
OCMW’s nog dient te vergoeden voor het totaalbedrag van € 846.546,29.
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Werkingskosten van het Sociaal Verwarmingsfonds ten belope van € 427.931,53.

Zij kunnen als volgt worden ingedeeld:

— Algemene onkosten/taksen/bankkosten: € 68.008,46 
— Communicatie onkosten: € 47.567,59 
— Onderhoudscontract M.I./facturering (Fapetro): € 52.489,42 
— Personeelskosten: € 257.556,62 
— Afschrijvingen: € 2.309,44 

€ 2.309,44

€ 68.008,46

€ 52.489,42

€ 47.567,59
€ 257.556,62
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Begroting 2020  
en begrotingsramingen 
2021-2022-2023

jaarverslag 17
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De begroting 2020 werd gemaakt op basis van de definitieve prestaties in 2018 en een voorlopige 
situatie in 2019 op 30/11/2019, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 
04/12/2019. 

De  begroting voor 2020 kan nog steeds worden aangepast in de loop van 2020 op basis van nieuwe 
elementen, gegeven het positieve SEC-saldo van € 270,67. 

Deze mogelijke aanpassingen hebben geen invloed op de aangiftes van schuld vordering  
d.d. 20/12/2018 en 29/05/2019 ingediend op 31/12/2019 voor een totaalbedrag aan subsidies  
van € 12.559.697,49. 

De financiële overzichten in dit verslag werden gecontroleerd door onze Commissaris-revisor op 
03/03/2020. 

De schattingen voor de begrotingen 2021-2022-2023 zijn berekend op basis van de hypotheses van 
2020.

Uitleg van de begroting 2020 – eindsaldo buiten subsidies = ¤ -12.559.697,49 

Rubriek bijdragen product: € 5.010.603,05 

Op basis van de schattingen 2019 hetzij = € 5.274.319,00, wordt een vermindering van 5,0 % 
(vaststellingen volgens eerdere facturering) op deze inkomsten toegepast, met als resultaat:

Begroting 2020 = 5.274.319,00 x 95,00 % = € 5.010.603,05

Rubriek afrekeningen OCMW’s + kosten: € -17.071.680,00 

Schatting aantal gezinnen voor het kalenderjaar 2020 = 90.000 (afgerond). Na de definitieve 
afsluiting van 2019: 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 2018-2019 en ongewijzigd in 2020)

x 1.260 liters/jaar =            € 14.323.680,00 

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

            € 17.071.680,00 

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:  € -62.035,00

Schatting aandeel Call Center  € 4.080,00  

Aanpassing website V.F – aanpassing indexeringen, …             € 510,00  

Portkosten documentatie/folders via V.F. € 765,00 

Standaardcampagne m.b.t. verwarmingstoelage  € 20.400,00

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

Communicatie – creatie Facebook-pagina – optioneel  € 2.400,00
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Rubriek contracten Smals – Fapetro: € -72.675,00 

Onderhoud/upgrade Smals – jaarlijks contract  
€ 30.000,00 + aanpassingen: € 10.000,00 € 40.800,00 

Vergoeding Fapetro – facturering/geschillen productbijdrage € 31.875,00 

Rubriek werkingskosten: onveranderd ten opzichte van de begroting goedgekeurd  
door de Buitengewone Algemene Vergadering van 04/12/2019  € 363.639,87

Huur van kantoren + lasten + onderhoud: toename van 2% ten opzichte van het budget 2019.

2020 =  € 13.527,24 

Kantoorbenodigdheden/klein materieel + investeringen: toename van 2% ten opzichte  
van het budget 2019.

2020 =    € 14.311,56 

Prestaties derden: toename van 2% ten opzichte van het budget 2019 

2020 =  € 13.205,72

Verzekeringen/verplaatsingen/telefoon/bankkosten…: toename van 2% ten opzichte  
van het budget 2019.

2020 =  € 25.053,30 

Lonen + sociale lasten: volgens budget 2019 rekening houdend met indexering van 2%

2020 = € 250.236,60

2020 = supplement (in functie van aanwerving van een derde personeelslid) € 47.305,45
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Rekening houdend met de onderstaande parameters zullen de financiële middelen van 
het Verwarmingsfonds voor het jaar 2020 als volgt evolueren:

Samenvattende tabel: Basis boekhouding

Def Real 2019 Begroting 2020

Te betalen toelagen aan OCMW’s  € -15.760.062,19 € -16.171.680,00

Vergoedingen per dossier € -858.130,00 € -900.000,00

Communicatie € -47.567,59        € -62.035,00

Smals – Fapetro / Contracten       € -52.489,42        € -72.675,00

Werkingskosten Sociaal Fonds  € -327.874,42 € -378.041,87

Totaal uitgaven/kosten € -17.046.123,62 € -17.584.431,87

Bijdragen petroleummaatschappijen -5% € 5.440.096,82 € 5.010.603,05

Financiële producten en diversen € 14.848,28           € 14.402,00

Te financieren saldo € -11.591.178,62 € -12.559,426,82

Subsidies – volgens aangifte van schuldvoordering € 8.131.474,40 € 12.559.697,49

Positief/Negatief Saldo € 3.459.704,22 € 270,67

Hypothesen

Real 2019 Est 2020

Aantal gezinnen 76.539 81.200

Toelage per liter € 0,14 € 0,14

Gemiddeld aantal liters 1.289,00 1.260,00

Forfaitaire toelage € 210 € 1.947.540,00 € 1.848.000,00

Aantal gezinnen 9.274 8.800

Dossierkosten € 10 € 858.130,00 € 900.000

Toelagen per jaar € 16.618.192,19 € 17.071.680,00
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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 2021 Est 2022 Est 2023

Te betalen toelagen aan OCMW’s  € -16.171.680,00 € -16.171.680,00 € -16.171.680,00

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

Communicatie        €  -62.447,00        €  -63.648,00 € -64.873,00

Smals – Fapetro / Contracten        € -74.129,00         -75.611,00 €-77.123,00

Werkingskosten Sociaal Fonds  € -387.529,00 € -395.234,00 € -402.437,00

Totaal uitgaven/kosten € -17.588.785,00 € -17.606.173,00 €-17.616.113,00

Bijdragen petroleummaatschappijen -5% € 4.760.073,00 € 4.522.069,00 € 4.295.966,00

Financiële producten en diversen € 689,00 € 689,00 € 689,00

Te financieren saldo € -12.835.023,00 € -13.083.415,00 € 13.319.458,00

Subsidies – volgens aangifte van schuldvordering € -12.835.023,00 € -13.083.415,00 € 13.319.458,00

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

Hypothesen

Est 2021 Est 2022 Est 2023

Aantal gezinnen 81.200 81.200 81.200

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

Gemiddeld aantal liters 1.260,00 1.260,00 1.260,00

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 € 900.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00

Toelagen per jaar € 17.071.680,00 € 17.071.680,00 € 17.071.680,00
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Statistieken
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Belangrijke informatie: 

— Het attest, verstrekt door M.I., met betrekking tot  de definitieve afrekening 2019 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 
01/01/2019 tot 31/12/2019.

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

2017 2017 2018 2018 2019 2019

Vlaams  
Gewest (300)

38.853 € 7.396.208,01 37.584 € 7.120.843,61 35.389 € 6.804.639,63

Waals 
Gewest (262)

50.921 € 8.871.337,32 50.635 € 8.811.944,50 49.987 € 8.871.918,90

Brussels 
Hoofstedelijk 
Gewest (19)

646 € 83.513,58 592 € 73.750,54 422 € 60.694,21

Totaal (581) 90.420 € 16.351.058,91 88.811 € 16.006.538,65 85.813 € 15.737.252,74

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

EVOLUTIE UITGAVEN (2017/2018/2019)
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Opmerking:

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

Het Sociaal Verwarmingsfonds vzw dat deel uitmaakt van de consolidatieperimeter van de Staat 
(S1311 - EN65003 volgens Bosa) – na 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 2019 versus beslissingen gaande van 01/01/2019 tot 
29/02/2020. 

De beslissingen van maart en april 2020 met betrekking tot de leveringen 2019 zullen worden 
vastgelegd in de rekeningen van 2020. Deze delta zal echter minimaal zijn. 

Daarom hebben we hiermee rekening gehouden bij het berekenen van de simulaties voor de uitgaven 
van 2020. 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het aantal gezinnen stijgt tijdens de prijsstijging van het product. 
Dit was het geval in 2018 en in 2019 en zal zich waarschijnlijk ook voortzetten in 2020.

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 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.

— In 2019 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van stookolieverwarming in bulk, in 
aanmerking genomen voor de verwarmingstoelage, 1.260 liter per huishouden.

EVOLUTIE AANTAL GEZINNEN (2017/2018/2019)
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Voor de levering van propaan in bulk:

— 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.

— In 2019 bedroeg het gemiddelde verbruik in liters van propaan in bulk, in aanmerking genomen 
voor de verwarmingstoelage, 1.078 liter per huishouden. 

Voor de forfaitaire toelagen: 

— 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%).

— In 2019: 9.274 op 85.813 gezinnen hebben een beroep gedaan op de forfaitaire toelage  
(± 10,81%).

Ter informatie: aantal liters per brandstof jaren 2017-2018-2019 rechtgevend op een 
verwarmingstoelage – exclusief forfaitaire toelagen

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

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
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2019

Benaming Huisbrandolie in bulk Propaan in bulk

Vlaanderen 45.082.369 1.875.485

Wallonië 47.812.829 1.364.751

Brussel Hoofdstad 339.876 86

Benaming Huisbrandolie in bulk Propaan in bulk

België 93.235.074 3.240.322

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

Bron: Statistieken Smals

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 168,57 148,12 210,00 210,00

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 166,48 144,56 210,00 210,00

Brussel Hoofdstad 110,95 4,85 210,00 210,00

2019

Benaming Huisbrandolie in bulk Propaan in bulk Huisbrandolie aan de 
pomp

Lamppetroleum 
aan de pomp

Vlaanderen 189,24 153,44 210,00 210,00

Wallonië 166,39 148,05 210,00 210,00

Brussel Hoofdstad 119,02 6,02 210,00 210,00
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GEMIDDELDE TOELAGE PER BRANDSTOF (PER GEWEST) – 2017
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GEMIDDELDE TOELAGE PER BRANDSTOF (PER GEWEST) – 2018
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GEMIDDELDE TOELAGE PER BRANDSTOF (PER GEWEST) – 2019

 HUISBRANDOLIE IN BULK

 BULK PROPAANGAS

 HUISBRANDOLIE AAN DE POMP

 LAMPPETROLEUM AAN DE POMP

250

200

150

100

50

0

Vlaanderen Wallonië Brussel 
Hoofdstad

VE
RW

AR
M

IN
GS

TO
EL

AG
E

REGIO’S



30

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 315.548,36 1.857

Couvin 248.289,58 1.264

La Louvière 152.068,00 814

Liège 140.591,12 724

Chimay 127.496,18 689

Sambreville 116.656,26 693

Heist-op-den-Berg 111.162,80 560

Genk 110.178,42 593

Beringen 110.018,30 531

Marche-en-Famenne 98.171,78 594



jaarverslag 31

% gedeelte verwarmingstoelage 1.000 l. = € 140,00  
/ totale kostprijs mazoutfactuur voor 1000 l. op 31/12/2019  
= 701,00 € -> 20%!

 Verwarmingstoelagen per 1000 L mazout - 2019
 Gemiddelde maximum prijs op 31/12/2019 - 1000 L mazout

€ 140

€ 701

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

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

€ 140

€ 454,40

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

€ 140

€ 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 2019 tot en met 
31 december 2019.
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Days of month   
  

                               

  
 

01 
Dec 

02 
Dec 

03 
Dec 

04 
Dec 

05 
Dec 

06 
Dec 

07 
Dec 

08 
Dec 

09 
Dec 

10 
Dec 

11 
Dec 

12 
Dec 

13 
Dec 

14 
Dec 

15 
Dec 

16 
Dec 

17 
Dec 

18 
Dec 

19 
Dec 

20 
Dec 

21 
Dec 

22 
Dec 

23 
Dec 

24 
Dec 

25 
Dec 

26 
Dec 

27 
Dec 

28 
Dec 

29 
Dec 

30 
Dec 

31 
Dec   Average 

 

Day Number of 
visits Pages Hits Bandwidth 

01 Dec 2019 49 515 1,045 29.57 MB 
02 Dec 2019 103 1,574 2,929 65.04 MB 
03 Dec 2019 93 1,714 3,133 81.22 MB 
04 Dec 2019 95 1,303 2,469 59.73 MB 
05 Dec 2019 98 1,460 2,733 68.23 MB 
06 Dec 2019 79 879 1,640 37.18 MB 
07 Dec 2019 55 666 1,248 26.55 MB 
08 Dec 2019 77 724 1,405 34.90 MB 
09 Dec 2019 87 1,673 3,106 71.37 MB 
10 Dec 2019 81 1,401 2,704 112.50 MB 
11 Dec 2019 89 1,344 2,628 61.44 MB 
12 Dec 2019 82 1,157 2,359 51.47 MB 
13 Dec 2019 78 1,080 2,014 61.14 MB 
14 Dec 2019 45 349 752 56.58 MB 
15 Dec 2019 55 384 778 22.80 MB 
16 Dec 2019 91 1,528 3,131 70.75 MB 
17 Dec 2019 107 1,877 3,792 82.76 MB 
18 Dec 2019 83 1,049 2,095 86.68 MB 
19 Dec 2019 110 1,115 2,242 48.55 MB 
20 Dec 2019 72 656 1,310 48.27 MB 
21 Dec 2019 38 401 677 16.09 MB 
22 Dec 2019 41 333 711 14.94 MB 
23 Dec 2019 83 762 1,586 35.92 MB 
24 Dec 2019 63 631 1,253 29.59 MB 
25 Dec 2019 30 182 356 21.64 MB 
26 Dec 2019 52 658 1,284 52.51 MB 
27 Dec 2019 74 770 1,482 32.81 MB 
28 Dec 2019 39 245 496 10.19 MB 
29 Dec 2019 51 595 1,057 24.27 MB 
30 Dec 2019 81 916 1,813 38.81 MB 
31 Dec 2019 72 349 916 50.29 MB 

Average 72 912 1,778 48.51 MB 
Total 2,253 28,290 55,144 1.47 GB 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                        

 
Hours   

 

Hours Pages Hits Bandwidth 
00 314 455 10.78 MB 
01 631 1,284 28.97 MB 
02 1,198 2,524 62.32 MB 
03 2,493 4,816 111.45 MB 
04 2,966 5,747 131.86 MB 
05 2,925 5,850 132.39 MB 
06 1,833 3,521 124.28 MB 
07 2,108 3,936 94.38 MB 
08 2,755 5,176 166.61 MB 
09 1,910 3,755 86.70 MB 
10 1,780 3,605 145.99 MB 
11 1,227 2,384 54.03 MB 

 

  

Hours Pages Hits Bandwidth 
12 1,181 2,377 53.76 MB 
13 682 1,427 57.44 MB 
14 734 1,500 36.17 MB 
15 920 1,839 43.66 MB 
16 474 1,070 23.96 MB 
17 542 1,026 23.70 MB 
18 413 732 15.94 MB 
19 454 772 39.71 MB 
20 145 287 18.26 MB 
21 142 220 5.07 MB 
22 230 485 27.84 MB 
23 233 356 8.53 MB 
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Telefonische reacties: Gegevens Verwarmingsfonds
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januari 120 55 11 35 3 10 6

februari 125 61 13 38 4 7 2

maart 71 23 10 27 6 3 2

april 47 15 4 18 3 3 4

mei 27 12 2 7 2 1 3

juni 67 58 1 5 1 0 2

juli 34 25 0 7 0 0 2

augustus 32 20 2 8 0 0 2

september 87 42 7 20 1 7 10

oktober 104 20 25 38 2 13 6

november 113 27 22 42 7 13 2

december 109 32 15 35 5 12 10

 818 390 112 280 34 69 51

CALL CENTER VERWARMINGSFONDS 2019: 818 OPROEPEN

 MAZOUT

 PROPAAN IN BULK 

 LAMPPETROLEUM

 OCMW

 DIVERSEN

 ANDERE 
 (AARDGAS, KOOL, ELEKTRICITEIT, PELLET) 

390

51
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280

34

69
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CALL CENTER VERWARMINGSFONDS 2019: 818 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 2019 kwam de Raad van Bestuur vijf maal in 
vergadering bijeen. 

In deze periode werd voornamelijk de focus gelegd op een stringente budgettaire opvolging en het 
redigeren van het verlengingsdossier van de erkenning van het Fonds voor de periode 2020-2025.

Budgettaire opvolging

Vastgesteld werd dat het budget 2019 nauwgezet werd nageleefd. 

Een goede samenwerking met de Algemene Directie Energie/ FOD Economie liet een vlotte betaling 
aan de OCMW’s toe.

Conform aan de wettelijke verplichtingen van het Sociaal Verwarmingsfonds werd het belang van 
communicatie opnieuw herbevestigd.

De recurrente communicatiecampagne (communicatie naar stakeholders) en de niet recurrente 
campagne (o.m. via de krant Metro) zijn hierbij essentieel.

Als stakeholders worden beschouwd:

— OCMW’s;
— Mutualiteiten;
— Handelszaken;
— Vluchtelingenorganisaties;
— Armoedeorganisaties;
— Syndicaten;
— Pers;
— Overheden;
— Brandstofhandelaars.

Op basis van zijn ervaring heeft het Sociaal Verwarmingsfonds doelbewuste keuzes gemaakt inzake 
communicatiemiddelen.

Het succes van deze keuzes blijkt uit piekmomenten van oproepen naar het Sociaal 
Verwarmingsfonds.

Via het ingediende erkenningsdossier (cf. infra) heeft de Raad van Bestuur beslist de 
communicatiemiddelen te intensifiëren en gebruik te maken van andere middelen, o.m. sociale 
media.

 

Erkenningsdossier

In het dossier dat werd gericht aan de Minister van Energie, Mevrouw Marie Christine Marghem, werd 
opnieuw vermeld dat het Sociaal Verwarmingsfonds zeer ambitieus is in het verwezenlijken van zijn 
wettelijke opdrachten.

Gelet op zijn ambities wordt verder gepleit voor een uitbreiding van het Sociaal Verwarmingsfonds 
naar andere verwarmingsproducten.

Hiertoe is een wetgevend initiatief  s.l. evenwel noodzakelijk.

Overleg met de overheid en de respectievelijke administraties is hiervoor aangewezen.
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De ambities worden hiervoor vertaald in een aantal te realiseren projecten zoals:

— De ontwikkeling van communicatie via sociale media;
— De uitbreiding naar andere verwarmingsproducten.

Het finaal ingediende dossier omvat 4 luiken:

1) Statistieken en externe communicatie

2) Financieel luik

3) Juridisch luik

4) Bijlagen

Het is verkrijgbaar op aanvraag.

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

1) Vraag je toelage voor verwarming tijdig aan Krant van West-Vlaanderen - 22 Nov. 2019 - Pagina 35

INGELMUNSTER - Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan ieder jaar een korting krijgen op de
verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds. Het Fonds komt enkel tussen voor mensen die hun woning
verwarmen met huisbrandolie, lamppetroleum of bulkpropaangas voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode
(kalenderjaar) en per huishouden. De ...

2) Vraag je toelage voor verwarming tijdig aan Krant van West-Vlaanderen - 22 Nov. 2019 - Pagina 61

INGELMUNSTER - Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan ieder jaar een korting krijgen op de
verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds. Het Fonds komt enkel tussen voor mensen die hun woning
verwarmen met huisbrandolie, lamppetroleum of bulkpropaangas voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode
(kalenderjaar) en per huishouden. De ...

3) Update op komst van sociaal energietarief De Standaard - 07 Nov. 2019 - Pagina 26

De federale overheid werkt aan een nieuwe berekeningsmethode voor het zgn. 'sociaal tarief', dat de factuur van
elektriciteit en gas betaalbaar moet houden voor 'kwetsbare gezinnen'. Wat staat er op het spel?

4) Au service de tout Nivellois en difficulté L'Avenir - 15 Nov. 2019 - Pagina 14

Au-delà de son suivi personnalisé des demandes, la cellule Énergie est devenue un référent pour les services
sociaux internes et externes. Elle sert également d’intermédiaire avec les fournisseurs d’énergie, le gestionnaire de
réseau ou le syndic d’un immeuble. Enfin, elle traite l’ensemble des demandes d’aides financières auprès des
Fonds Gaz ...

5) Brèves La Libre Belgique - 23 Aug. 2019 - Pagina 9

Fonds chauffage Le plafond de revenus revu à la hausse Depuis le 1er juillet, le montant brut imposable en
dessous duquel un ménage entre en ligne de compte pour prétendre à une intervention du Fonds social chauffage
a été revu à la hausse de 2 %, selon L’Avenir . Le ...

6) Einde fossiele subsidies nog niet in zicht De Standaard - 09 Sep. 2019 - Pagina 21

Europese lidstaten hebben geen concrete plannen om subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen.

7) Le plafond des revenus revu à la hausse L'Avenir - 22 Aug. 2019 - Pagina 5

Depuis le 1er juillet, le plafond des revenus pour prétendre à une aide pour payer son mazout de chauffage a été
revu à la hausse.

Maandag 24 Februari 2020

Inhoud
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Vraag je toelage voor verwarming tijdig aan

Krant van West-Vlaanderen - 22 Nov. 2019
Pagina 35

* Krant van West-Vlaanderen : De Weekbode Tielt

INGELMUNSTER - Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan ieder jaar een korting krijgen op de
verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds. Het Fonds komt enkel tussen voor mensen die hun woning verwarmen
met huisbrandolie, lamppetroleum of bulkpropaangas voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode (kalenderjaar) en per
huishouden. De toelage per gezin bedraagt maximaal 210 euro. Je moet de toelage aanvragen in het Sociaal Huis in de
Oostrozebekestraat binnen de 60 dagen na de levering. (PADI)

Dit kan elke werkdag tussen 9 en 11 uur, via 051 33 74 60 of www.ingelmunster.be

Vraag je toelage voor verwarming tijdig aan

Krant van West-Vlaanderen - 22 Nov. 2019
Pagina 61

* Krant van West-Vlaanderen : De Weekbode Roeselare-Izegem

INGELMUNSTER - Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan ieder jaar een korting krijgen op de
verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds. Het Fonds komt enkel tussen voor mensen die hun woning verwarmen
met huisbrandolie, lamppetroleum of bulkpropaangas voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode (kalenderjaar) en per
huishouden. De toelage per gezin bedraagt maximaal 210 euro. Je moet de toelage aanvragen in het Sociaal Huis in de
Oostrozebekestraat binnen de 60 dagen na de levering. (PADI)

Dit kan elke werkdag tussen 9 en 11 uur, via 051 33 74 60 of www.ingelmunster.be

Update op komst van sociaal energietarief

De Standaard - 07 Nov. 2019
Pagina 26

* De Standaard : West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg

De federale overheid werkt aan een nieuwe berekeningsmethode voor het zgn. 'sociaal tarief', dat de factuur van elektriciteit

en gas betaalbaar moet houden voor 'kwetsbare gezinnen'. Wat staat er op het spel?

Johan Rasking

Begin februari van dit jaar veroorzaakte de halfjaarlijkse aanpassing van het sociaal tarief heel wat politieke ophef. Uit
berekeningen door de federale energieregulator, de Creg, bleek dat er voor elektriciteit een prijsverhoging moest komen van 22
procent, en voor gas van 28 procent. Of, omgerekend in euro's, een meeruitgave voor een gezin (met een gemiddeld verbruik)
van 136 euro op jaarbasis voor elektriciteit en van 210 euro voor aardgas. Het voorstel botste op felle kritiek, ook vanuit de
regering-Michel.

1. Wat heeft de federale regering beslist?

De toenmalige federale minister van Economie en Consumentenzaken, Kris Peeters (CD&V), noemde de voorgestelde
tariefverhoging 'te bruusk' en 'veel te hoog' en besliste het sociaal tarief ongewijzigd te laten.

Die bevriezing was voor een periode van zes maanden bedoeld, maar werd eind juli door de opvolger van Peeters, Wouter
Beke (CD&V), voor nog eens zes maanden verlengd, tot eind januari 2020.

Het was (en is nog altijd) de bedoeling dat de federale regering, in overleg met de Creg, een nieuw berekeningssysteem
uitwerkt. Dat moet plotse prijsverhogingen uitsluiten. Volgens het kabinet van de huidige minister van Economie, Nathalie
Muylle (CD&V), is dat overleg nog gaande, maar blijft het de ambitie om de vernieuwing nog door de huidige regering te laten
goedkeuren - en niet door te schuiven tot een volgende coalitie is gevormd.
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Overigens bleek eind juli dat het sociaal tarief ook kan dalen. Op basis van de internationale marktprijzen uit die periode
adviseerde de Creg om het sociaal tarief voor gas met 10 procent te verlagen. Dat is ook gebeurd.

2. Wie geniet het statuut van 'beschermde afnemer'?

In Vlaanderen alleen genieten 206.000 gezinnen het sociaal tarief voor elektriciteit en 130.000 voor gas. Volgens de Vlaamse
toezichthouder op energie, de Vreg, gaat het in beide gevallen om iets meer dan 7 procent van het klantenbestand van de
energieleveranciers.

Samengevat gaat het om mensen met een bijzonder sociaal statuut, die moeten rondkomen met een laag inkomen, zoals met
het leefloon, een invaliditeitsuitkering (bij minstens 65% handicap) of een inkomensgarantie voor ouderen.

Meestal verloopt de toekenning automatisch, door de FOD Economie. De federale administratie maakt de lijst van
rechthebbenden elk kwartaal over aan de energie�leveranciers.

Voor wie de toekenning niet automatisch verloopt, wacht een behoorlijk complexe administratieve aanvraagprocedure.
Informatie hierover is te vinden op de website van de FOD Economie.

3. Over welke korting gaat het?

Eerst dit: het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is federale materie, en dus identiek voor de inwoners van de drie regio's. Er
bestaat geen apart 'Vlaams' tarief. De prijs is identiek bij alle energieleveranciers of netbeheerders.

Voor elektriciteit varieert het maximum te betalen tarief naargelang van de gebruikte teller(s). Bij een enkelvoudige teller gaat
het om 17,64 cent per kWh, bij een tweevoudige teller is dat 18,589 cent (dag) en 13,976 cent (nacht), telkens btw inbegrepen.

Ter vergelijking: de Vreg berekende in de maand september de gemiddelde elektriciteitsprijs voor een Vlaams gezin op 27 cent
per kWh.

Voor aardgas ligt het sociaal tarief nu op 2,865 cent per kWh. De 'gewone' gasprijs bedraagt gemiddeld 5 cent.

4. Lost het sociaal tarief alle betalingsproblemen op?

Neen. De korting op de 'normale' marktprijzen is behoorlijk ruim, maar biedt geen garantie dat alle gezinnen hun
elektriciteitsrekening (kunnen) betalen. Als een �afbetalingsplan geen soelaas brengt, kan de energieleverancier het contract
van de wanbetalers stopzetten. De betrokkenen vallen dan niet meteen zonder stroom, maar moeten op zoek naar een andere
leverancier of verhuizen, uiteindelijk, als klant naar de distributienetbeheerder. In Vlaanderen is dat Fluvius (het fusiebedrijf van
Eandis en Infrax).

Na die overstap verliezen ze hun oude statuut als 'beschermde afnemer' (met sociaal tarief) en betalen ze het
marktgemiddelde, wat een hoger tarief is. Samen�levingswerkers klagen die contradictie al jaren aan.

Uit een rapport door de Vreg, uit mei, blijkt dat het om een grote groep gaat. Zo'n 81.000 gezinnen zijn, na wanbetaling, klant
moeten worden van Fluvius, met verlies van hun oude, goedkope elektriciteitstarief.

5. Wat bij verwarming met stookolie?

Ook gezinnen die hun woning verwarmen met stookolie (mazout) of met propaangas, maken aanspraak op een financiële
tegemoetkoming. Zij kunnen, via het lokale OCMW, een tussenkomst vragen door het Sociaal Verwarmingsfonds.

Deze verwarmingstoelage kan (onder meer) aangevraagd worden door mensen die leven van een (verhoogde) Riziv-uitkering,
en moeten rondkomen met een jaarlijks gezinsinkomen van maximaal 18.730 euro. De toelage is ook beschikbaar voor wie in
een procedure van schuldbemiddeling zit.

De maximale toelage door het Fonds varieert per 'verwarmingsperiode' - zeg maar in de wintermaanden - tussen 210 en 300
euro.

6. Bestaat er ook een sociaal tarief voor water?

Ja. Dat wordt, meestal automatisch, toegekend door het drinkwaterbedrijf aan de rechthebbenden (mensen die een leefloon
krijgen, een inkomensgarantie voor ouderen of een uitkering bij handicap). Het sociaal watertarief bedraagt een vijfde van het
normale tarief. De korting is dus gelijk aan 80 procent.

In haar regeerakkoord kondigt de nieuwe Vlaamse regering aan dat dit sociaal voordeel niet langer voorbehouden wordt voor
niet-werkenden, maar ook zal gelden voor werkenden (met een vergelijkbaar laag inkomen).

Johan Rasking
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Au service de tout Nivellois en difficulté

L'Avenir - 15 Nov. 2019
Pagina 14

* L'Avenir : Local: Brabant Wallon

Au-delà de son suivi personnalisé des demandes, la cellule Énergie est devenue un référent pour les services sociaux internes
et externes. Elle sert également d’intermédiaire avec les fournisseurs d’énergie, le gestionnaire de réseau ou le syndic d’un
immeuble.

Enfin, elle traite l’ensemble des demandes d’aides financières auprès des Fonds Gaz et électricité, Fonds Social Chauffage et
Fonds Social de l’eau. « Pour l’année 2018, les montants des subsides pour ces différents fonds sont de 18 769€ pour le gaz et
l’électricité, de 10 927€ pour le chauffage mazout et de 19 123€ pour l’eau », pointe la présidente du CPAS.

La «Cellule Énergie» est au service de tout Nivellois en situation financière difficile. Des permanences sont assurées sans
rendez-vous les lundis et jeudis, de 8h30 à 10h30 (permanence mazout le mercredi de 13h30 à 15h30).

energie@cpas-nivelles.be

Brèves

La Libre Belgique - 23 Aug. 2019
Pagina 9

* La Libre Belgique : édition nationale, Liège, Hainaut, Brabant Wallon, Bruxelles

Fonds chauffage

Le plafond de revenus revu à la hausse

Depuis le 1er juillet, le montant brut imposable en dessous duquel un ménage entre en ligne de compte pour prétendre à une
intervention du Fonds social chauffage a été revu à la hausse de 2 %, selon L’Avenir . Le nouveau montant est

de 19 105,58 euros pour un ménage, avec une majoration par personne à charge de 3 536,95 euros. Une augmentation qui
correspond à l’indexation. (Belga)
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Einde fossiele subsidies nog niet in zicht

De Standaard - 09 Sep. 2019
Pagina 21

* De Standaard : West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg

Europese lidstaten hebben geen concrete plannen om subsidies op fossiele brandstoffen af te bouwen.

BrusselDrie ngo's, waaronder het Climate Action Network (CAN) zijn sceptisch na het lezen van de ontwerpactieplannen die de
lidstaten hebben moeten indienen bij Europa. In die ontwerpactieplannen moeten de landen toelichting geven bij de subsidies.
Afbouw daarvan lijkt logisch in het kader van de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Tien jaar geleden werd in het kader van de
G20 af�gesproken dat daar werk van gemaakt zou worden. Die afspraken zijn herhaaldelijk bekrachtigd. Maar in werkelijkheid
gebeurt er weinig tot niets. Vijf lidstaten willen zelfs nog nieuwe subsidies invoeren, blijkt uit de ontwerp�klimaatplannen. Zo wil
Griekenland een toeslag invoeren om boilers op diesel te vervangen door gastoestellen en Polen wil belastinggeld investeren in
ondergrondse gasopslag. Ook Duitsland wil het gebruik van gas via fiscale weg stimuleren.

Een van de problemen is dat er geen sluitende afspraken zijn over hoe je subsidies voor fossiele brandstoffen definieert.
Enkele landen claimen zelfs dat ze fossiele brandstoffen helemaal niet subsidiëren. Maar ook onrechtstreekse subsidies, zoals
voordeeltarieven voor bepaalde brandstoffen of doelgroepen, tellen mee. In België wordt bijvoorbeeld het sociaal
verwarmingsfonds als een fossiele-brandstofsubsidie gerekend. Daarmee worden toelagen betaald om de verwarmingsfactuur
voor minder daadkrachtige gezinnen te helpen betalen. Ook als het gaat om gas of stookolie. Het sociaal tarief voor aardgas is
ook een vorm van subsidiëring.

Het Belgische ontwerpklimaatplan doorstaat de analyse door de ngo's relatief goed. België bekrachtigt daarin zijn engagement
om de subsidies te beëindigen, stelt tegen 2021 een groener belastingstelsel in het vooruitzicht, maar geeft geen uitleg over de
bestaande subsidies. Volgens onderzoek in opdracht van de Europese Commissie besteedt België jaarlijks 2,49 miljard euro
aan fossiele brandstofsubsidies en 1,5 miljard aan subsidies voor duurzame energie.

De ngo's vinden dat landen dringend hun subsidies moeten inventariseren en onderling een gemeenschappelijke definitie
moeten afspreken. Ook moeten ze duidelijker maken hoe ze de subsidies zullen afschaffen. 'Als de regeringen het ernstig
menen met hun klimaatplannen, moeten ze hun engagementen omzetten in concrete beleidsmaatregelen. Daardoor zullen
middelen vrijkomen die veel beter aangewend kunnen worden, bijvoorbeeld om een duurzame toekomst te bouwen', zegt
Laurie van der Burg van Friends of the Earth, een van de ngo's die het rapport schreven. (rmg)
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Le plafond des revenus revu à la hausse

L'Avenir - 22 Aug. 2019
Pagina 5

* L'Avenir : Namur, entre Sambre et Meuse, Brabant Wallon, Le Courrier de l'Escaut, Luxembourg, Le Courrier, Huy-Waremme,
Basse Sambre, Le Jour Verviers

Depuis le 1er juillet, le plafond des revenus pour prétendre à une aide pour payer son mazout de chauffage a été revu à la

hausse.

Alain WOLWERTZ

La modification est toute chaude comme une chaudière à mazout: le 1er juillet dernier, le montant brut imposable en dessous
duquel un ménage entre en ligne de compte pour bénéficier d’une intervention du Fonds social chauffage a été revu à la
hausse: +2%. Soit, en montant brut imposable de 19 105,58€ pour un ménage (contre 18 730,66€ avant) avec une majoration
par personne à charge de 3 536,95€ (contre 3 467,55€ avant).

« Soit une augmentation qui correspond à l’indexation », constate Luc Vandormael, le président de la Fédération des CPAS de
Wallonie.

Cette augmentation suit d’ailleurs automatiquement celle intervenue précédemment pour le revenu d’intégration sociale (RIS),
indique Véronique Laurent. Il n’est toutefois pas inutile d’avoir l’info sur cette augmentation, ajoute l’adjointe à la direction
générale du Fonds social chauffage.

« Car des personnes qui étaient juste au-dessus du plafond de rémunérations et ne pouvaient donc pas prétendre à une
intervention du Fonds peuvent maintenant la réclamer. »

Après avoir connu des pics il y a 5 ou 6 ans, le nombre de bénéficiaires est cependant stable et plafonne à environ 90 000
ménages en Belgique.

Il ne faut toutefois pas y voir le signe que les personnes les plus précarisées s’en sortent mieux avec les factures d’énergie.

Mais beaucoup de logements sociaux, notamment dans les grandes villes, s’étant convertis au gaz naturel à la place du
mazout, le Fonds social chauffage n’intervient plus. Seuls le mazout et le pétrole lampant sont concernés par ce fonds, mais il
existe par ailleurs le Fonds social gaz et électricité. Par contre, note Véronique Laurent, certains petits logements sociaux sont
aussi chauffés aux pellets. « Et là, rien n’est prévu. »

Financé pour 35% par une cotisation sur le mazout et pour 65% par l’État fédéral, le Fonds social chauffage octroie 0,14€ par
litre pour 1500 litres maximum. Soit 210 euros par an. Le plafond de 210 euros est identique pour les personnes qui se
chauffent au pétrole lampant, ce qui représente quand même 10% des bénéficiaires du Fonds.
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