
Procedure energiefonds ikv besteding middelen CREG 2020 

Motivering  
- Past binnen het projectidee GBO om de doelgroep LAC te nemen  energiearmoede is een 

belangrijke doelgroep om pro-actief op te sporen. Door deze tussenkomst te voorzien 

werken we preventief.  

- Dezelfde voorwaarden als voor verwarmingstoelage stookolie behouden (= administratief 

het meest eenvoudig)  

- In 2018 kregen we en subsidie van 12890 euro / 3 maanden = 51560 euro op jaarbasis 

o 4400 euro aan tussenkomsten in energiefonds (=44 aanvragen) (dit lage aantal is 

omdat we dit niet automatisch voor alle rechthebbenden hebben toegepast en enkel 

degene die het vragen – er werd ook gen communicatie over gevoerd zoals bij 

stookoliepremie)  

o 47160 euro aan personeelskost voor energietest, administratie, begeleiding energie-

armoede dossiers, LAC-dossiers, … 

Meer informatie  

https://www.mi-is.be/nl/energiefonds + 

https://www.creg.be/nl/professionals/levering/federale-bijdrage  

 

- De OCMW's mogen met deze middelen een dienst voor schuldbemiddeling en 

budgetbegeleiding opzetten. Zo kunnen ze cliënten helpen die betalingsmoeilijkheden 

hebben. Ze kunnen ook achterstallige rekeningen aanzuiveren en maatregelen nemen voor 

een preventief sociaal energiebeleid. We kunnen deze procedure zien als onderdeel van  een 

preventief sociaal energiebeleid.  

Enkele berekeningen 

- Aantal stookolieaanvragen 2018: 373 aanvragen  indien we er vanuit gaan dat er evenveel 

aanvragen komen voor het energiefonds na bekendmaking: 37300 euro (= maximaal te 

voorzien bedrag) . Dit betekent dat er nog 14260 euro overblijft voor personeelskost.  

- Als we er vanuit gaan dat er voor gas de helft aanvragen komen: 18650 euro (= minimaal te 

voorzien). Dit betekent dat er nog 32910 euro overblijft voor personeelskost.  

 

Werkwijze 
Het BCSD is akkoord om dezelfde voorwaarden toe te passen als de verwarmingstoelage dus de 
volgende categorieën komen in aanmerking voor een toelage: 
 

- Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.  
Het bewijsstuk hiervan is de opvraging van de KSZ stroom “statuut”. Iedereen die op het 
adres van de aanvrager staat ingeschreven moet aan deze voorwaarde voldoen. 

 
 

 

https://www.mi-is.be/nl/energiefonds
https://www.creg.be/nl/professionals/levering/federale-bijdrage


- Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen 

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden1 is lager of gelijk aan € € 

19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 persoon ten laste
2
. 

Het bewijsstuk hiervan is een kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet van de 
aanvrager en eventuele andere personen die op het adres staan ingeschreven, maar niet 
op het aanslagbiljet van de aanvragen vermeld staan. De stroom TAXI-As mag hiervoor 
NIET gebruikt worden! 
 

- Categorie 3: de personen met schuldenoverlast 
Cliënt geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling in het kader van 
een consumentenkrediet. 
Het bewijsstuk hiervan is een kopie van de beschikking van toelaatbaarheid of een attest 
van de schuldbemiddelaar, of in het geval van schuldbemiddeling een attest van de 
erkende dienst voor schuldbemiddeling. 

Bedrag  
De tussenkomst die we voorzien bedraagt 100 euro per jaar per gezin.  

Aanvraagdossier  
Een aanvraagdossier bestaat uit volgende stukken: 

- Een beknopt sociaal verslag met vermelding van de categorie waartoe de aanvrager 
behoort en met vermelding van de opvolging van de energiesituatie van de aanvrager. 

- Een ontvangstbewijs van de aanvraag 
- Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager; 
- Een kopie van de bankkaart van de aanvrager  
- De  leveringsfactu(u)r(en) aardgas of elektriciteit die ten laste genomen wordt of bewijs 

via rekeninguittreksel dat de voorgaande facturen betaald zijn en dit voor minstens 100 
euro in het jaar dat de tussenkomst gevraagd wordt.  

- Per categorie het vereiste bewijsstuk 
- De opvraging “consultatie” via de KSZ om na te gaan of de aanvrager in 2019 een 

tegemoetkoming heeft gekregen van het verwarmingsfonds. Als dat het geval is, komt 
betrokkene niet in aanmerking, behoudens motivering en bewijsvoering  

 
Als het dossier samengesteld is, en betrokkene voldoet aan de voorwaarden, via automatische 
rechtentoekenning werken. 
De afhandeling na beslissing gebeurt op dezelfde manier als andere steunaanvragen: 

- Conceptbeslissing staat klaar 
- Uitbetaling via administratie rechtstreeks aan de cliënt of op vraag van de cliënt aan de 

energieleverancier.  
 
Toe te passen vanaf 1/1/2020 tot en met 31/12/2025 
 
Positief geadviseerd in het bijzonder comité voor de sociale dienst van 24/02/2020. 
Goedgekeurd in het Vast Bureau van3 maart 2020 
 
 
 
 

                                                           
1
 Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn 

bijzondere berekeningsregels van toepassing. 
2
 Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de 

gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3 270. 

 


