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Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. 
De begrippen en definities vermeld in het besluit van de 
Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende 
algemene bepalingen over het energiebeleid, zijn van 
toepassing op dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Gezinnen die zich in een situatie van energiearmoede 
bevinden, komen in aanmerking voor een financiële 
tussenkomst voor verwarmingskosten, zoals voorzien in 
dit besluit  
 
Artikel 3. 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist op 

basis van een sociaal vooronderzoek of bij de 
aanvrager een reëel probleem van energiearmoede 
bestaat. De beslissing vermeldt welk bedrag het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ter 
beschikking stelt voor verwarmingskosten. 
 
In dringende gevallen beslist de voorzitter. De 
beslissingen van de voorzitter worden ter bekrachtiging 
voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale 
dienst op de eerstvolgende vergadering. 
 
Artikel 4. 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan 
voorwaarden verbinden aan de toekenning van de 
financiële tussenkomst voor verwarmingskosten, zoals 
het gratis laten uitvoeren van een energiescan van de 
woning. 
 
Hoofdstuk 2 — Aardgas. 
 
Artikel 5. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
maakt gebruik van een systeem van minimale levering 
van aardgas via de budgetmeter voor aardgas, zoals 
beschreven in artikel 5.4.7 en 5.4.8. van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 
houdende algemene bepalingen over het energiebeleid. 
 
Hoofdstuk 3 — Elektriciteit. 
 
Artikel 6. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

verleent een financiële tussenkomst aan de gezinnen 
die hun woning verwarmen met elektriciteit en hiervoor 
gebruik maken van een budgetmeter voor elektriciteit 
die exclusief bestemd is om het verbruik voor 
verwarming te registreren. 
 
Artikel 7. 
De tussenkomst voor verwarming met elektriciteit 
gebeurt naar analogie met het systeem van minimale 
levering van aardgas via de budgetmeter voor aardgas, 
zoals beschreven in artikel 5.4.7 en 5.4.8. van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 
2010 houdende algemene bepalingen over het 
energiebeleid. 
 
Hoofdstuk 4 —Steenkool. 

 
Artikel 8. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
verleent een financiële tussenkomst aan de gezinnen 
die hun woning verwarmen met steenkool. 
 
Artikel 9. 
De tussenkomst voor verwarming met steenkool 
bedraagt maximum 210 euro per jaar. Dit bedrag wordt 
in twee schijven uitbetaald: een eerste schijf van 
maximum 105 euro in de winterperiode na nieuwjaar 
en een tweede schijf van maximum 105 euro in de 
winterperiode voor nieuwjaar. 
De uitbetaling gebeurt op voorlegging van de factuur. 
 
Hoofdstuk 5 —Slotbepalingen. 
 
Artikel 10. 
Deze dienstverlening zal worden gefinancierd met de 
kredieten voorzien in het exploitatiebudget onder het 
beleidsveld 0909, overige verrichtingen inzake sociale 
uitsluiting. 
 
Artikel 11. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website met vermelding van de datum 
van goedkeuring en de datum van bekendmaking. De 
bekendmaking en de datum van bekendmaking zullen 
genoteerd worden in het bijzonder register. 
Dit reglement treedt in werking de vijfde dag na de 
bekendmaking. 
 

 


