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 Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, 

Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het Stookoliefonds" (nr. 20895). 

Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, deze vraag dateert al van een tijdje geleden. U zult mij 

nog geregeld horen spreken over uw voorganger, die ondertussen al lang vergeten zou moeten zijn. 

Deze vraag dateert van september en betreft het stookoliefonds.  

Zoals u weet, moet de aanvrager van een stookoliepremie voldoen aan een van de volgende 

voorwaarden: recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, een laag inkomen hebben of 

schuldenoverlast hebben.  

In april 2017 had ik uw voorganger reeds gevraagd wat hij met dit fonds van plan was omdat ernaar 

wordt verwezen in het regeerakkoord. Toen bleek dat er een studie was besteld die de energiefondsen, 

dus zowel het sociaal stookoliefonds als het Gas- en Elektriciteitsfonds, in detail zou evalueren om een 

globaal beeld te krijgen van wie precies de gebruikers zijn en hoe het wordt gebruikt, en om indien 

nodig aanpassingen door te voeren.  

De resultaten van die studie werden verwacht in de loop van 2017. Uw voorganger had al enkele 

ideeën met betrekking tot eventuele aanpassingen.  

Mijnheer de minister, wat zijn de resultaten van die studie? Welke aanbevelingen bevat ze om de 

werking van de fondsen te verbeteren? 

Minister Denis Ducarme: Mevrouw Van Peel, de sociale energiefondsen bieden echt steun aan 

kwetsbare personen. Ik sta volledig achter uw voorstel om de verschillende fondsen te harmoniseren. 

Het zou gaan om een stap voorwaarts in de strijd tegen energiearmoede.  

De studie over de evaluatie van de sociale energiefondsen, gerealiseerd door het auditbureau PwC, 

werd in juni 2017 gefinaliseerd. De studie boog zich over de drie types van federale tussenkomsten 

inzake energie, met name het Gas- en Elektriciteitsfonds, het Sociaal Verwarmingsfonds en het Sociaal 

tarief voor aardgas en elektriciteit.  

De studie maakte een analyse van de verschillende fondsen aan de hand van interviews van OCMW's 

en focusgroepen om dieper in te gaan op hun rol en de werking van de verschillende fondsen.  

De studie is beschikbaar op de website van mijn administratie, de POD Maatschappelijke Integratie.  

In 2015 steunde het Sociaal Verwarmingsfonds 82 953 gezinnen. Het Gas- en Elektriciteitsfonds 

behandelde dat jaar 145 811 dossiers. Het Sociaal tarief hielp 492 964 gezinnen voor elektriciteit en 

294 154 gezinnen voor gas.  



De analyse heeft aangetoond dat er verschillen waren bij de toekenning van de steun: in de 

toegangsvoorwaarden, maar ook in de werkwijze en het bedrag van de toegekende hulp, 

overeenkomstig de brandstof. De OCMW's spelen verschillende rollen, gaande van een zuiver 

administratieve opvolging in het kader van het Sociaal Verwarmingsfonds tot een preventieve rol in 

het kader van het Gasen Elektriciteitsfonds.  

De studie formuleert ook verschillende aanbevelingen om het beheer van de fondsen te verbeteren. 

Zij raadt met name een harmonisering aan van de categorieën van rechthebbenden en de 

steunbedragen voor de verschillende brandstoffen om de toekenning van het Verwarmingsfonds 

zoveel mogelijk te automatiseren, om een preventief luik te ontwikkelen in het Verwarmingsfonds, om 

de spreiding van de betalingen te verbeteren en om de omkadering van de OCMW's te versterken in 

de toekenning van de preventieve en de curatieve steun.  

Mevrouw Van Peel, ik herhaal dat ik volledig achter uw voorstellen sta. Mijn administratie heeft al een 

reeks mogelijke verbeteringen uitgewerkt, op basis van de aanbevelingen uit de studie.  

Het gaat evenwel om een dossier waarbij een groot aantal actoren betrokken is. Binnenkort zal ik 

trouwens de verenigingen van de OCMW's hierover spreken.  

Ik ben van plan de verschillende aanbevelingen te onderzoeken in samenwerking met de minister van 

Energie en de minister van Consumenten. Het is mijn doel een gemeenschappelijke aanpak te 

ontwikkelen en daarbij rekening te houden met de mogelijke budgettaire impact. 

Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben benieuwd wat er uit het overleg zal komen. Daar 

moeten wij dan op terugkomen, want de cijfers die u opnoemt, zijn gigantisch. De problemen met 

energiefacturen gaan in stijgende lijn. In mijn OCMW merk ik dat aanvragen voor een stookoliepremie 

eigenlijk gewoon administratief worden afgewikkeld. Voor mensen die er recht op hebben, wordt dat 

gewoon goedgekeurd. Het lijkt mij dus wel goed dat de aanpak voor alle fondsen eens in zijn geheel 

wordt bekeken. Wij komen er nog op terug. 

Het incident is gesloten. 


