Verwarmingstoelage Sociaal verwarmingsfonds
U kan terecht bij het Sociaal Verwarmingsfonds als u uw
verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.
Voorwaarden:
U verwarmt uw woning met:
• huisbrandolie
• verwarmingspetroleum (type C)
• bulkpropaangas
U behoort tot een van de volgende categorieën:
• Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en
invaliditeitsverzekering met een inkomen lager dan of gelijk aan de grensbedragen.
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden
lager of gelijk is aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste*.
• Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen.
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan €
19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste*. Er wordt hierbij
rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de
onroerende goederen buiten de gezinswoning.
• Categorie 3: de personen met een schuldenoverlast. U bent in schuldbemiddeling of
u bent toegelaten tot een collectieve schuldenregeling en het OCMW heeft
vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.
* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met
een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen,
lager is dan € 3200.
Procedure:
De levering heeft plaats tussen 1 januari en 31 december. Binnen de 60 dagen na de
levering, vraagt u de verwarmingstoelage aan bij het OCMW van uw gemeente. Het
OCMW zal nagaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen en voert
indien nodig een inkomensonderzoek. Uw aanvraag wordt tijdens de eerstvolgende
OCMW-raadzitting na uw bezoek bekrachtigd. U wordt via een brief op de hoogte gebracht
van deze goedkeuring en verneemt dan tevens het bedrag dat u werd toegekend.
Wat meebrengen:
U heeft volgende documenten nodig om de verwarmingstoelage aan te vragen:
• een kopie van uw identiteitskaart
• een kopie van de leveringsfactuur of leveringsbon
• als u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder
met vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon
betrekking heeft
• personen met schuldoverlast brengen ook de beslissing van toelaatbaarheid van de
collectieve schuldenregeling mee of een attest van de persoon die de
schuldbemiddeling verricht.
• het bewijs van het gezinsinkomen.
Bedrag:
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de
categorie waartoe u behoort.
Voor grote hoeveelheden geleverde brandstof is de toelage schommelt de toelage tussen
14 cent en 20 cent per liter. Voor kleine hoeveelheden aan de pomp gekocht huisbrandolie
of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro.
U kan per verwarmingsperiode en per huishouden een toelage krijgen voor maximum
1.500 liter.
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Contact:
Maatschappelijk assistente sociale dienst:
Véronique
tel: 016 80 87 86
e-mail: veronique.sermon@ocmwhoegaarden.be
SERMON

