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De stookoliepremie. 

Een OCMW kan een stookoliepremie toekennen wanneer de aanvrager voldoet aan één van 
volgende voorwaarden: 

• categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, waarvan het gezinsinkomen lager of gelijk is aan de 
vastgestelde grenzen voor categorie 2; 

• categorie 2: personen met begrensd inkomen. Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar 
inkomen lager of gelijk aan 17.649,88 euro verhoogd met 3.267,47 euro per persoon ten 
laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen 
(x 3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning; 

• categorie 3: personen met schuldoverlast. Personen die in schuldbemiddeling of 
collectieve schuldenregeling zijn en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. 

Naast een jaarlijks voorschot krijgen de OCMW's ook een forfaitair bedrag om de werkingskosten 
te dekken. 

Graag bekwam ik een aantal gegevens, voor de afgelopen vijf jaar, opgesplitst per jaar en per 
Gewest. 

1. Hoeveel aanvragen voor stookoliepremies werden ingediend? Hoeveel werden 
goedgekeurd? Hoeveel werden geweigerd? 

2. Hoeveel bedroeg het jaarlijks uitbetaalde bedrag aan stookoliepremies? 
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Antwoord op vraag nr. 556 geregistreerd op 4 oktober 2016 en gesteld door mevrouw Valerie 
VAN PEEL 

 

 

Het gecentraliseerd dataverzamelingssysteem is gebaseerd op de terugbetaling aan de 
OCMW’s, en de administratie beschikt ook niet over het totale aantal aanvragen voor een 
verwarmingstoelage. De gegevens bevatten enkel het aantal verwarmingstoelagen die 
toegekend werden. 

 

Ik kan u dus niet zeggen hoeveel aanvragen geweigerd werden. Hieronder vindt u het aantal 
toelagen die per gezin per gewest werden toegekend: 

 

Gewest Seizoen 2014 Seizoen 2015 

Vlaanderen 49.013 43.497 

Wallonië 57.154 52.234 

Brussel Hoofdstad 886 757 

Totaal 107.053 96.488 

 

Onderstaande tabel geeft de jaarlijkse bedragen weer van de betalingen in het kader van de 
verwarmingstoelage voor de jaren 2014 en 2015.  

 

 Seizoen 2014 Seizoen 2015 

Zonder rekening te houden met de 
dossierkosten bij de OCMW’s 

€ 19.184.906,52 € 17.939.579,42 

Rekening houdend met de dossierkosten 
bij de OCMW’s 

€ 20.255.456,52 € 18.904.459,42 
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