3.1. ENERGIETOELAGE

Vastgesteld bij OCMW-raadbeslissing van 7 mei 2020.

Wat?
Een tussenkomst in de facturen van de energie.
Het OCMW ontvangt een subsidie om acties en tussenkomsten te financieren.







De toelage moet individueel verdeeld worden en mag niet forfaitair verdeeld
worden.
waarvoor dient de toelage?
tussenkomst in niet-betaalde gas- en elektriciteitsfacturen
tussenkomst bij het niet kunnen opladen van de budgetmeter
tussenkomst in het kader van een preventief sociaal energiebeleid:
individuele acties en collectieve acties worden beschreven in het reglement van
het fonds

Voorwaarden?



Algemene voorwaarden zoals beschreven in het algemeen reglement.
Specifieke voorwaarden:
o het moet gaan om klanten die zich in een toestand van schuldenlast
bevinden met een schuld aan een energieleverancier
o de begunstigde kan de gas- en elektriciteitsrekeningen niet meer betalen
of de budgetmeter niet opladen
o Het laten uitvoeren van een energiescan is aangeraden.

Hoe?
De aanvraag gebeurt door de behandelende maatschappelijk werker en gebeurt via
een individuele steunaanvraag voor te leggen op zitting van het bijzonder comité van
de sociale dienst.

Bedragen?


tussenkomst van 50% van de aankoopfactuur volgens een realistisch verbruik
voor de aanvrager.

Wettelijkheden?


In toepassing van de omzendbrief van 13/04/2010 m.b.t. “preventief sociaal
energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds”

3.1.BIS ENERGIETOELAGE I.K.V. PREVENTIEF SOCIAAL ENERGIEBELEID –
TOELAGE CONVECTOREN

Wat?
Er wordt een subsidie voorzien voor gasconvectoren waarbij het is toegestaan om
deze subsidie aan te wenden voor het preventief energiebeleid. Dit subsidiebedrag
kan via dit reglement toegekend worden volgens onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden?


Algemene voorwaarden zoals beschreven in het algemeen reglement en in het
algemeen reglement Energietoelage.



Specifieke voorwaarden:
o De aankoop dient te gebeuren bij een lokale handelaar tenzij kan
aangetoond worden dat er een duidelijk prijsverschil is.
o De kortingsbonnen voor Fluvius (jaarbasis) dienen eerst aangewend te
worden indien de aanvrager daar recht op heeft.

Hoe?


De aanvraag gebeurt door de behandelende maatschappelijk werker en
gebeurt via een individuele aanvraag BCSD.

Bedragen?
De tussenkomst wordt beperkt tot €200,- per aankoop per aanvrager. Deze is
cumuleerbaar met de algemene tussenkomst ‘Energietoelage’ beschreven in
reglement 3.1. Energietoelage.

Wettelijkheden?


In toepassing van de omzendbrief van 13/04/2010 m.b.t. “preventief sociaal
energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds”

