
Welke documenten moet u voorleggen ?

• uw leveringsfactuur / bewijs van aankoop ;
• uw identiteitskaart ;
• indien u in een gebouw met meerdere appar-

tementen woont, vraagt u 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.

Het OCMW zal, om na te gaan of u voldoet aan  
de hierboven vermelde inkomensgrenzen, uw  
inkomensgegevens en die van de leden van uw 
huishouden via elektronische weg rechtstreeks 
opvragen bij de FOD Financiën. 

Waar aanvragen ?

Cel Energie - OCMW van de Stad Brussel, 
Zavelputstraat 2, 1000 Brussel
Tel: 02 563 53 11  fax: 02 563 53 01  
E-mail: Energie@ocmwbxl.brussels
Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u. 
zonder afspraak

Metro: 2, 6 Kruidtuin  Tram: 92, 94   Bus: 61
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OCMW VAN DE STAD BRUSSEL
Cel Energie

Verwarmingstoelage



Heeft u recht 
op een verwarmingstoelage ?

Gebruikt u één van de volgende brandstoffen om 
uw woning te verwarmen :

• huisbrandolie ;
• verwarmingspetroleum ; 
• bulkpropaangas thuis geleverd in grote  

hoeveelheid (voor in een citerne) ;

geleverd op eender welk moment van het jaar 

en geen :

• aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet ;
• propaangas en butaangas in gasflessen ;

en behoort u tot één van de volgende categorieën :

categorie 1 : 

Uzelf of één van de gezinsleden heeft recht op een 
verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering;
en het gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor
categorie 2 vastgestelde grenzen.

categorie 2 :  gezinnen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen1 is 
lager of gelijk aan € 18 363,39 verhoogd met
 € 3 399,56 per persoon ten laste2.

1 Als u eigenaar bent van onroerend(e) goed(eren) anders dan uw eigen woonst, 
wordt er een aparte berekeningswijze toegepast.

categorie 3 :  personen met schuldenlast

U geniet van een collectieve schuldenregeling of 
een schuldbemiddeling en bovendien heeft het 
OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur 
niet kan betalen.

Dan hebt u recht 
op een verwarmingstoelage

Het bedrag van de toelage hangt af van de 
brandstofsoort en van de prijs per liter.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen 
schommelt het bedrag van de toelage tussen 
14 cent en 20 cent per liter.

Per jaar en per gezin wordt er voor maximum 
1.500 liter brandstof een verwarmingstoelage 
gegeven (voor een levering van 1500 liter is een 
minimumtoelage van € 210 verzekerd).

Voor in kleine hoeveelheden aangekochte 
huisbrandolie of verwarmingspetroleum is er 
een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.

De bedragen van de inkomensgrenzen vermeld 
in deze folder gelden onder voorbehoud van een 
eventuele indexaanpassing.

Wanneer uw aanvraag indienen ? 

binnen de 60 dagen na de levering. 

2  Een persoon ten laste is een lid van het gezin waarvan het jaarlijks netto inkomen 
lager is dan € 3200 (zonder de kinderbijslag en het onderhoudsgeld die eventueel 
betaald worden voor deze persoon).
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