
 

REGLEMENT TUSSENKOMST ENERGIEFONDS  

Artikel 1 – doel 

Het OCMW wil een aanvullende financiële steun bieden aan cliënten die moeilijkheden ondervinden bij 

het betalen van hun gas- en/of elektriciteitsfacturen en bijgevolg een achterstand oplopen bij hun 

energieleverancier enerzijds door het toekennen van een financiële steun en anderzijds door het nemen 

van maatregelen in het kader van een preventief sociaal beleid. 

Artikel 2 - doelgroep 

§1. De tussenkomst uit het energiefonds wordt toegekend aan inwoners van Melle waarvoor het 

bevoegd is zoals beschreven in artikel art. 1§1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 

nemen van de steun verleend door de OCMW’s. 

§2. Het OCMW krijgt middelen ter beschikking vanuit het energiefonds om zowel de begeleiding als de 

financiële maatschappelijke steunverlening te verzekeren inzake energielevering bij 

hulpbehoevenden. 

§3. Het OCMW kent de energietussenkomst toe aan de volgende categorieën van personen en hun 

gezinsleden: 

- gezinnen of personen met een leefloon of equivalent leefloon; 

- gezinnen of personen die aanvullende financiële steun genieten; 

- gezinnen of personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling; 

- personen tewerkgesteld overeenkomstig artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

- Gezinnen of personen die beschikken over een actieve budgetmeter aardgas in kader van 

minimale levering aardgas. 

§4. Personen die niet behoren tot deze doelgroep zijn niet per definitie uitgesloten van een tussenkomst. 

§5. Het OCMW kent een energietussenkomst toe aan personen die beschikken over een actieve 

budgetmeter aardgas in kader van minimale levering aardgas. 



Artikel 3 - voorwaarden 

Om aanspraak te kunnen maken op een energietussenkomst van het OCMW Melle moet de aanvrager 

voldoen aan volgende voorwaarden: 

§6. De aanvrager is ingeschreven in de gemeente en verblijft hier ook effectief of voldoet aan de 

uitzonderingsregel zoals voorzien in de wet van 2 april 1965; 

§7. De aanvrager verleent zijn/haar volledige medewerking van het sociaal onderzoek; 

§8. De aanvrager gaat gebukt onder een algemene schuldenlast en heeft achterstallige onbetaalde gas-

en elektriciteitsfacturen. 

§9. De aanvrager gaat akkoord met een energiescan; 

§10. De aanvrager is bereid om de VREG-test te doen en de overstap te maken naar de goedkoopste 

energieleverancier; 

§11. De aanvrager verklaart zich akkoord om zijn/haar maandelijkse voorschotfacturen correct te betalen. 

§12. De toegekende energietussenkomst moet zorgen voor een duidelijke verbetering van de financiële 

situatie. 

§13. De aanvrager beschikt maximaal over een totaal beschikbaar budget (zichtrekening en alle 

spaarrekeningen) van maximaal 2 keer het actuele leefloonbedrag van zijn categorie. 

Artikel 4 - procedure 

§14. De aanvrager richt zijn vraag tot zijn begeleidend maatschappelijk werker of indien er nog geen 

maatschappelijk werker is zal de permanentieverantwoordelijke deze vraag opnemen. 

§15. De aanvraag kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. De aanvrager ontvangt een 

ontvangstbewijs van zijn/haar aanvraag. 

§16. In geval van valse verklaringen of valse documenten wordt het volledige bedrag van de toegekende 

energiepremie integraal teruggevorderd bij de betrokkene. 



§4. De aanvrager verleent zijn volledige medewerking aan het sociaal en financieel onderzoek. 

Deze documenten moeten bijgevoegd worden bij de aanvraag: 

- Kopie identiteitskaart; 

- Rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden; 

- Uitprint waarop de stand van alle rekeningen zichtbaar is; 

- Achterstallige facturen van gas- en/of elektriciteit. 

§17. De toekenning van de energiepremie gebeurt altijd op basis van een sociaal verslag opgemaakt door 

de maatschappelijk werker. Dit verslag wordt binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van 

aanvraag, voorgelegd op de maandelijkse zitting van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 

§18. De uitbetaling van de energiepremie gebeurt rechtstreeks op de rekening van de energieleverancier 

of in geval van een lopende collectieve schuldenregeling wordt deze overgemaakt aan de 

schuldbemiddelaar. 

§19. Op voorstel van de maatschappelijk werker kan het BCSD in bepaalde situaties afwijken van het 

reglement. 

Artikel 5 – berekening van de energiepremie 

§ 1. Er wordt rekening gehouden met het maandelijks leefgeld (weekbedrag x 4,3 weken) 

- Alleenstaande: 80 euro / week 

- Extra volwassene: 40 euro / week 

- Per kind: 30 euro/ week 

§2. Voor de energiepremie wordt er rekening gehouden met het maandelijks beschikbaar inkomen van 

het ganse gezin. 

Onder het maandelijks inkomen verstaan we het volgende:  

- Bedrag van het (equivalent) leefloon; 

- Uitkering volgens de sociale zekerheid (werkloosheid, ziekte, FOD personen met een handicap, ...) 

- Persoonlijke onderhoudsgelden 

Er wordt geen rekening gehouden met volgende inkomsten: 

- Groeipakket voor de kinderen 

- Onderhoudsgeld voor de kinderen 



§3. Van het maandelijks beschikbaar inkomen worden volgende maandelijkse kosten in mindering 

gebracht: 

- Huur of hypothecaire lening; 

- Kosten voor elektriciteit, gas en water; 

- Maandelijkse forfait van 200 euro. deze forfait omvat vaste kosten zoals kledij, verzekering, 

telefoon, internet en televisie. 

Artikel 6 – bedrag van de energiepremie 

§20. Voor de energietussenkomst worden er 4 tarieven vastgelegd: 

- Tarief 1: een maximale energietussenkomst van 150 euro indien het beschikbaar leefgeld als 

alleenstaande (vermeerderd met extra volwassene en/of kind) ligt tussen 244,01 euro en 294 

euro. 

- Tarief 2: een maximale energietussenkomst van 300 euro indien het beschikbaar leefgeld als 

alleenstaande (vermeerderd met extra volwassene en/of kind) ligt tussen 194,01 euro en 244 

euro. 

- Tarief 3: een maximale energietussenkomst tussenkomst van 450 euro indien het beschikbaar 

leefgeld als alleenstaande (vermeerderd met extra volwassene en/of kind) ligt tussen 144,01 euro 

en 194 euro. 

- Tarief 4: een maximale energietussenkomst van 600 euro indien het beschikbaar leefgeld als 

alleenstaande (vermeerderd met extra volwassene en/of kind) lager ligt dan 144 euro. 

§21. In geval de aanvrager tijdens het kalenderjaar zou veranderen van categorie en bijgevolg een ander 

tariefformule krijgt, dan kan de aanvrager nooit meer ontvangen dan de energietussenkomst die 

voorzien wordt voor zijn/haar hoogste tariefformule. 

§22. Op de achterstallige voorschotfactuur of eindafrekening zal men 10% ten laste nemen en dit met een 

maximumbedrag dat bepaald werd volgens de toegekende tariefformule. 

Artikel 7 – bedrag van de tussenkomst in kader van preventieve maatregelen 

§1. Aan personen die niet kunnen genieten van het sociaal tarief gas en/of elektriciteit wordt er een 

maximale financiële steun toegekend van 250 euro voor het aankopen van een energiezuinig toestel. 



§2. De aanvrager mag gedurende de laatste 5 jaar geen tussenkomst verkregen hebben bij de aankoop van 

hetzelfde type toestel. 

Types toestellen die aangekocht kunnen worden: 

• nieuwe wasmachine met het nieuwe energielabel C of beter ( 

• nieuwe droogkast met een energielabel A++ of beter ( 

• nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak) met het nieuwe energielabel D of beter 

• nieuwe diepvries met het nieuwe energielabel D of beter 

§3. De aanvrager kan per kalenderjaar, na voorleggen van de aankoopbewijzen, een financiële 

tussenkomst krijgen van maximaal 200 euro voor het aankopen van materiaal dat het 

energieverbruik doet dalen op basis van het adviesrapport van de energiescan. vb aankopen 

spaarlamp, plaatsen thermostatische kranen, spaardouchekop, isolatie van verwarmingsbuizen... 

§23. Er is een tussenkomst voorzien van maximaal 200 euro voor het uitvoeren van een energiescan voor 

de aanvragers die niet behoren tot de doelgroep die een gratis energiescan kunnen aanvragen. 

Artikel 8– bedrag van de tussenkomst in kader van minimale levering aardgas 

§24. De hoogte van het op te laden bedrag wordt jaarlijks vastgelegd door de minister van energie.  

Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met het woningtype (appartement, rijhuis of hoekhuis 

(max. 2 open gevels) of vrijstaande of halfopen bebouwing (meer dan 2 open gevels) en anderzijds of 

de klant een beschermde afnemer (sociaal tarief) is of niet. 

§25. Per oplading wordt 70% van het oplaadbedrag teruggevorderd bij de netwerkbeheerder. 

§26. Per oplading wordt 30% van het oplaadbedrag ten laste genomen door het OCMW. 

Artikel 9 - geldigheidsduur 

§27. De maximale energiepremie wordt toegekend per kalenderjaar lopend van 1 januari tot en met 31 

december. 

§28. In geval van een overgangsperiode van het ene kalenderjaar naar het andere kalenderjaar zal de 

maand waarop de voorschotfactuur of eindafrekening van toepassing is bepalen in welk kalenderjaar 

de uitbetaling zal gebeuren. 



§4. In het kader van de minimale levering aardgas heeft de Fluvius klant recht op een oplading per halve 

maand gedurende de winterperiode van 1 november tot en met 31 maart. De minister kan in geval 

van een extreme winter deze periode verlengen. 

Artikel 10 - bekendmaking en inwerkingtreding 

§29. Dit reglement treedt in werking op 01/05/2022. 

§30. Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286-287 van het decreet over het 

lokaal bestuur. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de 

hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 


