Nieuwsbrief
Het Sociaal Verwarmingsfonds,
een warm gebaar!
Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun aan iedereen die
zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. Of ook u recht
hebt op een verwarmingstoelage, kan u lezen in deze nieuwsbrief.
Het Sociaal Verwarmingsfonds, een warm gebaar!

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:
ʚ huisbrandolie
ʚ verwarmingspetroleum (type c)
ʚ bulkpropaangas

En u behoort tot één van de volgende categorieën:
Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming
van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen
met een handicap;
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Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
(Voor bedragen: raadpleeg Het Sociaal Verwarmingsfonds of uw OCMW)
Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
U geniet: een collectieve schuldenregeling of een
schuldbemiddeling
en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u
uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

En het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de
categorie 2 vastgestelde grenzen.

Dan heeft u recht op een verwarmingstoelage
ʚHet bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.
ʚDe levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december.
ʚVoor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.
ʚPer verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.
ʚVoor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een
forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.

Waar en wanneer kunt u aanvragen?

Welke documenten
moet u voorleggen?

Bij het OCMW van uw gemeente en binnen de 60 dagen na
de levering.

U dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen:
ʚeen kopie van uw identiteitskaart;
ʚ een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
ʚ indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of
beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de
leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
ʚ voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de
schuldbemiddelaar.

Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die van de
leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan u contacteren
wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.
(Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het OCMW van uw gemeente, op het gratis telefoonnummer van het Sociaal
Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of op de website: www.verwarmingsfonds.be)

Gespreide betalingen van de stookoliefactuur
Om de factuur van de consumenten te verlichten heeft de regering beslist een serie
sociale maatregelen uit te werken.

Minimumvoorwaarden
Het koninklijk besluit van 28 november 2008 voorziet in minimumvoorwaarden van contracten tot levering
van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren (hierna “contract”
genoemd). Dat koninklijk besluit is in werking getreden op 13 december 2008.
De belangrijkste minimumvoorwaarden:

ʚhet is een exclusief contract;
ʚeen nieuw of eerste contract is een contract voor een bepaalde duur van maximum 24 maanden;
ʚ indien het contract niet wordt opgezegd wordt het automatisch voor onbepaalde duur verlengd;
ʚeen contract van onbepaalde duur is steeds opzegbaar mits het respecteren van een opzegtermijn van
één maand;
ʚindien het nieuwe of eerste contract vroegtijdig wordt opgezegd via een aangetekende brief is een
verbrekingsvergoeding verschuldigd (maximum 75 euro).
ʚ het verschuldigde maandbedrag wordt berekend op basis van het verwachte jaarverbruik voor
gasolie verwarming;
ʚhet maandbedrag kan onder bepaalde voorwaarden worden aangepast, zowel op verzoek van de
verbruiker als van de handelaar;
ʚ ten laatste op de dag van de eerste levering, moet een voorschot op het factuurbedrag worden betaald;
ʚvoorschot = minimum 50 % van de factuurprijs voor een levering van ten minste 1000 liter;
ʚ de volgende leveringen bedragen ten minste 1.000 liter, tenzij de capaciteit van de tank minder dan
1.200 liter bedraagt; in dat geval wordt 900 liter geleverd;
ðde consument ontvangt een jaarlijkse afrekening;
ʚer is geen verplichting tot domiciliëring of vaste opdracht;
ʚ tal van andere betalingsmogelijkheden moeten worden aangeboden, onder meer betaling via
domiciliëring; in dat geval moet artikel 74.32 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming worden nageleefd.

Gespreide betaling wordt al toegepast sinds 1 januari 2006. De beslissing van 28 november 2008 heeft geleid tot een
wijziging van het juridische kader voor dergelijke contracten (oorspronkelijk uitgewerkt eind 2005 en in 2006).

Lijst van geregistreerde handelaars
U vindt de lijst van de geregistreerde handelaars in huisbrandolie per provincie en regio op de website:
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/sociale_energiemaatregelen/
Gespreide_betalingen/Liste_commercants_enregistres/
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(volgens K.B. 28 november 2008)

www.verwarmingsfonds.be

Energie besparen, u wint erbij!

Snij in uw energiefactuur, snoei in uw energie
Kleine aanpassingen maken een groot verschil, ook voor u! Energie besparen betekent
dat u uw dagelijkse activiteiten zo aanpast dat u jaarlijks energie en dus ook centen
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warmte-energie omspringt.

Praktische tips om energie te besparen…
in samenwerking met ‘de Energiesnoeiers’
Dicht kieren en tochtgaten; isolerende
strips houden de koude buiten (u vindt
deze in de meeste doe-het-zelfzaken).

Zet de verwarming op ‘nachtstand’
wanneer u het huis verlaat of een
uurtje voor het slapengaan. Een
temperatuur van 15°C is ideaal.

Verwarm enkel die kamers waarin u
het meest aanwezig bent.

Zet de thermostaat overdag 1°C lager,
dat levert u een besparing op van 5 à
7% op uw energiefactuur.
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radiatorfolie die u achter de radiator plaatst. Op die manier beperkt u
het warmteverlies van uw radiator tot
een minimum. Breng gelijkaardige
isolerende folies aan op de ramen.
Deze zijn zeer effectief.

Ontlucht regelmatig de radiatoren
en maak ze stofvrij.

Sluit rolluiken en gordijnen
zodra de avond valt.

Zorg ervoor dat de verwarming vrij
staat – dus plaats geen voorwerpen
op of voor de radiatoren - zodat de
warmte vrij kan circuleren.

Houdt de luchtvochtigheid in de gaten;
drogere lucht zorgt namelijk sneller
voor een koudegevoel.

Verlucht de kamers op een ‘aangepaste manier’: vensters helemaal
openen gedurende vijftien minuten en
GDDUQDVOXLWHQLVYHHOHIÀFLsQWHUGDQ
ze gedurende langere tijd halfopen te
laten staan.

U wil meer energietips of iemand die deze kleine ingrepen in uw woning komt opknappen?
Doe een beroep op het energiesnoeibedrijf in uw regio. Energiesnoeiers adviseren u over de manier waarop
u energie kan besparen. Of ze kunnen tal van kleine ingrepen uitvoeren en zelfs dakisolatie plaatsen.
De Energiesnoeiers zijn hiervoor speciaal opgeleid. U verdient dit meestal al in één of 2 jaar terug.

Contacteer de Energiesnoeiers in uw gemeente via de
website www.energiesnoeiers.net om te vragen of u
in aanmerking komt. De Energiesnoeiers zijn wel enkel
werkzaam in het Vlaams Gewest.

Een goedkope lening? Even navragen bij de gemeente of het OCMW.
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Wilt u een aantal energiebesparende ingrepen uitvoeren maar beschikt u niet over
voldoende financiële middelen? Dan kan u via de verantwoordelijke organisatie in
uw gemeente een aanvraag doen voor een goedkope lening bij het FRGE (Fonds
ter reductie van de Globale Energiekost). Vraag na op het gemeentehuis of kijk
op www.frge.be voor meer informatie en voor de lijst van organisaties van alle
Vlaamse gemeenten waar een aanvraag kan gebeuren.
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Warm Gebaar
in samenwerking met BRAFCO,
FRGE en de Energiesnoeiers

Energie besparen, u wint erbij!

hallo, sociaal verwarmingsfonds met maryline. waarmee
kan ik u helpen?

voor mensen die zich met mazout
of propaangas verwarmen werd de
vzw sociaal verwarmingsfonds
opgericht. het komt gedeeltelijk
tussen in de betaling van de
verwarmingsfactuur.

Het Sociaal Verwarmingsfonds garandeert niet dat de informatie in
deze strip adequaat, juist en volledig is, en wijst derhalve iedere
aansprakelijkheid af.

ik moet nu naar een volgende klant,
maar je mag het sociaal verwarmingsfonds altijd bellen voor meer
informatie op het gratis nummer
0800/90929

sociaal verwarmingsfonds?
wat is dat?
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het sociaal verwarmingsfonds
neemt geen beslissingen in
individuele dossiers, hiervoor is het
OCMW van uw gemeente bevoegd.

het sociaal verwarmingsfonds verwijst door
naar het OCMW, dat onafhankelijk op basis van de
wetgeving en een sociaal onderzoek bepaalt of
voor een deel kan tussengekomen worden in je
verwarmingsfactuur.

