
VERWARMINGSTOELAGE
INFORMATIEFOLDER

voor:

- huisbrandolie
- lamppetroleum  
- bulkpropaangas



VOOR WIE?

Categorie 1: personen die recht hebben op de verhoogde 
terugbetaling van de ziekte– en invaliditeitsuitkering én met een jaarlijks 
bruto belastbaar gezinsinkomen dat niet hoger is dan € 18.730,66 
verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste*.
 
Categorie 2:personen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan 
€ 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste*. Voor de 
berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het 
niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen 
buiten de gezinswoning.
 
Categorie 3:wie in een collectieve schuldenregeling of 
schuldbemiddeling zit én de verwarmingsfactuur niet kan betalen.
 
*Om als persoon ten laste te worden beschouwd, dient het netto 
jaarinkomen lager te zijn dan € 3.200,  de gezinsbijslag en het 
onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.
 
 Het bedrag van de toelage
Men kan een toelage ontvangen voor maximaal 1500 liter per 
kalenderjaar. De leveringen mogen gespreid gebeuren in het jaar.
 
Het bedrag van de  toelage schommelt tussen 14 en 20 cent per liter (is 
afhankelijk van de literprijs). 
 
Voor kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of 
verwarmingspetroleum  (ook genoemd lamppetroleum) is een forfaitaire 
toelage voorzien van 210 euro. 
Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
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Dit is een 
quote 
over de 
kerstmarkt.

“

Meer info:

Bel de gratis infolijn van het OCMW 0800 900 76 
of zie www.sint-niklaas.be.
Of bel gratis 0800 90 929. Voor algemene  
informatie: www.verwarmingsfonds.be

Onze sfeervolle kerstmarkt bestaat uit 75 kerstchalets en 
twee muziekkiosken, vlakbij de ijspiste en de winterkermis. 
De cadeaudagen van Oxfam Wereldwinkel maken deel uit 
van de kerstmarkt. U kan op de Grote Markt dus terecht voor 
een glaasje cava, een jenevertje, warme chocolademelk, 
glühwein, aardappeltjes met spek, een broodje beenham, 
oesters, pasta’s, maar ook voor juwelen, mutsen, kaarsen, 
kalenders, kaartjes, decoratie, speelgoed, muziek en eerlijke, 
ecologische en exotische geschenken en nog zoveel meer.

Welke documenten breng je mee 
voor de aanvraag?

Breng in ieder geval volgende documenten mee: 
- kopie leveringsfactuur* of -bon
en
- identiteitskaart
en
- Bewijs van gezinsinkomen (categorie 1 en 2)
(meest recente aanslagbiljet, meest recente loonfiche, meest recente  
attest van ontvangen sociale uitkering, attest pensioen...)
of
- attest van schuldbemiddeling of een kopie van toelaatbaarheid (cate-
gorie 3)
Enkel personen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling 

*Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je 
aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de  
leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal  
appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

Waar en wanneer?
U moet uw aanvraag doen binnen de 60 dagen na de levering.
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In het welzijnshuis:
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Spreekuur sociale dienstverlening, elke 
werkdag van 8.30 tot 12 uur en dinsdag ook van 16.30 tot 19 uur.
 
In Thuiszorgcentrum ‘t Punt: 
Elke werkdag van 9 tot 12.30 uur.
 
 
In de deelgemeenten:
Belsele: WZC Het Lindehof Kerkstraat 11, dinsdag van 15 tot 16 uur
op 11 september, 2 oktober, 13 november en 11 december 2018
Sinaai: deelgemeentehuis  Dries 82, vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur
op 7 september, 5 oktober, 16 november en 14 december 2018
Nieuwkerken: deelgemeentehuis Pastorijstraat 48, vrijdag van 11 tot 12 uur
op 7 september, 5 oktober, 16 november en 14 december 2018
 
Bel voor een huisbezoek naar 03 778 66 66 (onthaalbalie welzijnshuis)
 
Schriftelijk:
Men kan de verwarmingstoelage ook schriftelijk aanvragen door een onder- 
tekend aanvraagformulier samen met een kopie van  de factuur te sturen naar 
het welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. 
Het aanvraagformulier vindt u op www.sint-niklaas.be of 
www.verwarmingsfonds.be 
 
 
De inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Raadpleeg voor de meest actuele 
bedragen regelmatig www.verwarmingsfonds.be

V.U.: Kris Van der Coelden, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, 201809

Hoe een aanvraag indienen?


