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Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 
 
De huidige officiële stookolieprijzen laten nu reeds uitschijnen dat het Sociaal 
Stookoliefonds op 1 september 2006 actief zal zijn. Bij een eerste koudegolf zullen er zich 
vele gerechtigden bij het OCMW aanmelden om een verwarmingstoelage aan te vragen. 
 
Hierbij vindt u de nodige info ter voorbereiding van de nieuwe verwarmingsperiode. 
 
De richtlijnen die u bij de omzendbrief van 17 augustus 2005, gewijzigd bij de omzendbrief 
van 12 september 2005, werden overgemaakt, blijven gelden. 
 
Wat de bedragen betreft is de stand van zaken als volgt: 

- de bedragen van de verwarmingstoelage blijven ongewijzigd; 
- de bedragen van de inkomensgrenzen die u in aanmerking neemt voor het bepalen 

van het recht op een verwarmingstoelage blijven ongewijzigd, onder voorbehoud 
van een eventuele indexaanpassing1; 

- het bedrag van de inkomensgrens dat u in aanmerking neemt om na te gaan of een 
persoon als ten laste kan beschouwd worden, werd aangepast volgens een fiscaal 
indexmechanisme en bedraagt nu 2.610 €. 

 
Het antwoord op vaak gestelde vragen vindt u vanaf eind augustus terug op de webstite 
van POD MI (www.mi-is.be) onder de rubriek “Heb je recht op een verwarmingstoelage?” – 
“FAQ’s”. 
Indien u geen antwoord vindt op uw vragen, kan u onze diensten contacteren op het 
volgende e-mail adres: stookolietoelagen@mi-is.be. 

                                                 
1 In geval van een indexaanpassing worden deze nieuwe bedragen van deze inkomensgrenzen u 
onmiddellijk meegedeeld. 

-

 
 

Vragen naar: Petra Romelart 
E-mail: petra.romelart 
Url : www.mi-is.be 
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Hoofdlijnen van de maatregel 
 
 

1. Wie heeft recht op een verwarmingstoelage? 
 
 
� categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de 
verplichte ziekteverzekering, met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen  dat  lager is 
of gelijk aan € 13.246,34, verhoogd met € 2.452,25 per persoon ten laste.  
 
Als persoon ten laste van het gezin wordt beschouwd elk lid van het huishouden van de 
gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld 
voor kinderen, dat lager is dan 2.610 €. 
 
� categorie 2: personen met een bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is of gelijk aan 
€ 13.246,34, verhoogd met € 2.452,25 per persoon ten laste. 
 
De definitie van een persoon ten laste is hierboven vermeld. 
 
� categorie 3: personen met, hetzij een procedure tot collectieve schuldenregeling, hetzij 
een procedure tot schuldbemiddeling en die niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te 
betalen. 
 
 
 

2. Welke zijn de in aanmerking komende brandstoffen? 
 
 
De in aanmerking komende brandstoffen zijn: 
 
� huisbrandolie  
 
� verwarmingspetroleum ( c )  
 
� bulkpropaangas  
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3. Bedrag van de verwarmingstoelage 
 
Zodra de prijs per liter, vermeld op de factuur van een in aanmerking komende brandstof 
die tijdens de verwarmingsperiode van 1 september tot 30 april in bulk wordt geleverd of 
aan de pomp wordt gekocht, een bepaalde drempelwaarde bereikt, hebben de personen 
die tot de doelgroep behoren, recht op een verwarmingstoelage. 
 

�  Voor de in bulk geleverde brandstoffen, wordt de verwarmingstoelage per liter berekend 
volgens de volgende formule en aan de hand van de tabel hierna: 
 

toelage per 
levering 

=  toelage per 
liter 

X aantal liter dat wordt gefactureerd per 
levering 

 
 
 

prijs /gefactureerde 
liter  

bedrag van de 
toelage/liter  

maximumbedrag van de 
toelage/prijsschijf  

≥ € 0,4000 et < € 
0,4250  

3 cent  €45  

≥ € 0,4250 et < € 
0,4500  

5 cent  €75  

≥ € 0,4500 et < € 
0,4750  

7 cent  €105  

≥ € 0,4750 et < € 
0,5000  

8 cent  €120  

≥€ 0,5000 et < € 
0,5250  

9 cent  €135  

≥€ 0,5250 et < € 
0,5500  

10 cent  €150  

≥€ 0,5500 et < € 
0,5750  

11 cent  €165  

≥€ 0,5750 et < € 
0,6000  

12 cent  €180  

≥€ 0.6000  
 

13 cent  €195  

 
Per gezin en per verwarmingsperiode wordt een maximumhoeveelheid van 1.500 liter in 
aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage.  
 
 

�  Voor brandstoffen die in kleine hoeveelheden aan de pomp worden aangekocht, met 
name huisbrandolie aan de pomp en verwarmingspetroleum ( c ) aan de pomp wordt een 
forfaitaire toelage van € 100 per verwarmingsperiode toegekend. 
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4. Lijsten van de Kruispuntbank 
 
Voor de aanvang van de verwarmingsperiode ontvangt het OCMW een lijst met de 
inwoners van de gemeente die gerechtigd zijn op een verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, als hulpmiddel bij 
het sociaal onderzoek van de eerste categorie van rechthebbenden. Deze lijst werd 
opgesteld op basis van de gegevens van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid. 
 
Indien de SmalS-MvM het e-mail adres van uw OCMW kent, ontvangt u een mail met een 
link naar een Excel-versie en een Pdf-versie van de lijst van de Kruispuntbank. Via deze 
link kunt u de lijst downloaden. 
 
De overige OCMW’s krijgen een papieren versie van de lijst. 
 
Op vraag van uw OCMW bezorgt de administratieve cel van SmalS-MvM u een lijst op 
diskette of op CD-Rom, naargelang de omvang van het bestand. 
 
Het OCMW richt deze vraag per post, per fax of per e-mail aan: 
 
adres     SmalS-MvM 

                 Administratieve cel OCMW’s 
                  Koninklijke Prinsstraat 102 
                 1050 Brussel 
 

faxnummer  02/512.63.06 
 

e-mail :  OCMW-CPAS@SmalS-MvM.be 
 

e-mail (PubliLink) integr.cpas.ocmw 
 
Het bestand wordt hetzij elektronisch, hetzij op een diskette en/of op CD-Rom, in EXCEL 
en in PDF formaat, bezorgd. 
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5. Voorschotten voor de verwarmingsperiode 2006-2007 
  
 

 a.  financiële middelen 
 

�  Zodra de prijs van één van de in aanmerking komende brandstoffen een bij wet 
vastgestelde interventiedrempel overschrijdt, ontvangt uw OCMW een voorschot voor de 
nieuwe verwarmingsperiode.  
 
Het indienen van “de afgesloten rekeningen” van de voorgaande 
verwarmingsperiodes is een voorwaarde voor de toekenning van dit voorschot ( zie 
omzendbrief van 5 juli 2006 – afrekeningen voor de periodes 2004-2005 en 2005-2006). 
 
Het totaal bedrag van dit eerste voorschot beloopt 4 miljoen euro voor alle OCMW’s samen.  
Het bedrag van dit eerste voorschot wordt verdeeld in verhouding tot het aandeel van het 
bedrag van de toelagen toegekend in 2000 door het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn als eenmalige tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten, in het 
totaal bedrag van de toelagen die door de Staat werden aanvaard met toepassing van 
artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 september 2000 houdende de toekenning van een 
toelage als eenmalige tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten.  
 
Wanneer een voorschot uitgeput is, kan uw OCMW een nieuw voorschot van hetzelfde 
bedrag als het reeds ontvangen voorschot aanvragen. Uw OCMW richt zich hiervoor tot de 
POD Maatschappelijke Integratie op het hieronder vermelde adres.  
 

�  Het Sociaal Stookoliefonds kent een bijkomend forfaitair bedrag toe als tussenkomst in de 
werkingskosten van het OCMW. 

 
Deze tussenkomst bedraagt € 10 per dossier dat recht heeft gegeven op een 
verwarmingstoelage. Zij wordt in de loop van de maand september 2007 gestort. Alle 
verwarmingstoelagen die aan eenzelfde persoon binnen één en dezelfde 
verwarmingsperiode worden toegekend, vormen één dossier.  
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b. administratieve afhandeling 
 
 
Het OCMW maakt “de afgesloten rekeningen” ten laatste op 31 juli 2007 over aan de POD 
Maatschappelijke Integratie. 
 
Deze rekeningen vermelden de volgende gegevens: 
• de naam van de gerechtigde op de verwarmingstoelage; 
• het rijksregisternummer van de gerechtigde; 
• het adres van de hoofdverblijfplaats van de gerechtigde; 
• het bedrag van de verwarmingstoelage dat per levering wordt toegekend; 
• de soort in aanmerking komende brandstof; 
• de hoeveelheid geleverde in aanmerking komende brandstof per levering brandstof; 
• de totale prijs van de in aanmerking komende brandstof die op de factuur vermeld wordt; 
• het leveringsadres van de in aanmerking komende brandstof dat moet 
overeenstemmen met het adres waar de gerechtigde zijn hoofdverblijfplaats heeft; 
• het totaal aantal gerechtigden op de verwarmingstoelage en het volledige bedrag van 
alle verwarmingstoelagen die werden toegekend. 
 
Voor een vlotte verwerking van de gegevens moeten de “afgesloten rekeningen” aan de 
hand van een verplicht elektronisch Excel formulier via diskette of CD-Rom overgemaakt 
worden aan 
 

POD Maatschappelijke Integratie 
Dienst Subsidies en Overheidsopdrachten (14.25) 
Anspachlaan 1 
1000 Brussel 
 

Het verplicht formulier wordt elektronisch aan de OCMW’s bezorgd en staat ook op de 
website van de POD Maatschappelijke Integratie (www.mi-is.be). 
 
De aanvraag van een bijkomend voorschot moet eveneens naar bovenvermeld adres 
verstuurd worden. 
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6. Folder 
 
Op onze site (www.mi-is.be) vindt u een folder die bestemd is voor de doelgroep waarin de 
maatregel eenvoudig en kort wordt toegelicht. Het OCMW kan deze folder printen en 
verspreiden. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 

De Minister van Maatschappelijke Integratie, 
 
 
 

 
 
 
 

Christian Dupont 

-


