
Activiteit 12: REG overeenkomst met bewoners – Rumst 
 

Gemeente : Rumst Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 12 

Algemene context van het OCMW:  

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor «energie»: geen informatie 

Financiële middelen voor de «energiepreventie: geen informatie  

Belangrijkste preventieve activiteit:  
 Eigen initiatief OCMW: De sociale dienstverlening vangen als eerste de gezinnen met 

energieproblemen op.  
 Samenwerking met Stad/Gemeente: 
- Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Rumst en het OCMW van Rumst 

inzake sociale maatregelen voor ondersteuning van rationeel Energieverbruik  
- LAC (lokale adviescommissie)  
- beperkte Energie-audit   
- REG overeenkomst met bewoners. 

Methode voor de preventieve activiteiten: Via de sociale dienst van het OCMW worden 
personen geholpen bij problemen van energiefacturen. Een specifiek dienst wordt 
verleend om energieschulden te vermijden door REG-maatregelen uitgevoerd door de 
gemeente.  

Geplande activiteiten: - 

Beschrijving van het project:  

Door het OCMW worden gezinnen opgevolgd met energiebetalingsproblemen. Er 
wordt een energieaudit uitgevoerd, een REG-plan opgesteld en kleinere 
energieverbeteringswerken uitgevoerd. Er wordt een opvolgingsplan over meerdere 
jaren opgesteld. 

Gebruikte methode voor het project: 

• Het OCMW neemt sociale maatregelen ter ondersteuning van het Rationeel Energiegebruik.  

• De in aanmerking komende gezinnen worden op voordracht van de LAC (Lokale 
adviescommissie) voorgesteld, het zijn deze die sociaal of budgettair worden begeleid.  

• Het OCMW begeleidt de bewoners bij hun keuze over de energieleveranciers en geeft 
verdere informatie over de mogelijke diensten als energieaudit, de informatieverstrekking en 
uitvoering van praktische maatregelen.  

• De gemeente maakt een beperkte energieaudit, en werkt een voorstel met concrete REG-
maatregelen zoals: 

o de plaatsing van een rookmelder 

o het vervangen van gloeilampen of halogeenspots door spaarlampen of spaarspots 

o de plaatsing van tochtstrips of borstels 

o de plaatsing van een spaardouchekop 

o de plaatsing van radiatorfolie 
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o de uitvoering van kleine, relevante, isolerende maatregelen zoals het plaatsen van 
leidingisolatie 

o andere Energiebesparende maatregelen die in ondervermeld budget passen, b.v. de 
plaatsing van thermosstatische kranen, installatie voor stekkerdoos, … 

• Met de bewoners wordt er een overeenkomst opgemaakt voor het laten uitvoeren van de 
REG_maatregelen. De gemeente zorgt voor de uitvoering van de voorgesteld en 
goedgekeurde maatregelen voor een maximaal bedrag van 250 €. 

• Als de gezinnen willen meewerken aan een opvolging van het energieverbruik gedurende 1 
jaar kunnen zij een bijkomende tegemoetkoming krijgen van de gemeente. Indien zij op een 
jaar tijd 10% energie besparen, krijgen ze een tegemoetkoming. Deze wordt berekend door 
de gemaakte onkosten (voor de aankoop van materiaal) af te trekken van het voorziene 
bedrag van 250 € met een minimum van 50 €. 

Detailvragen: 

Doelpubliek: Personen met betalingsproblemen van energiefacturen.  

Financiering en/of menselijke middelen: De middelen worden ter beschikking gesteld 
van de Distributiebeheerder (Eandis) en de gemeente. 

Aantal betrokken gezinnen/personen: 50 gezinnen per jaar. 

Type actie: Opvolging van gezinnen na een energiescan. 

Specificiteit van het project: Is en vorm van energiescan, met een nauwere opvolging op 
langer termijn van het doelpubliek.  

Sterkten van het project : 
- Uitvoeren van een energiescan bij het doelpubliek. 

- Concrete maatregelen nemen op basis van de energiescan die worden betoelaagd door de 
gemeente (maximum 250 €). 

- Opvolging langere termijn van de gezinnen. 

- Een continue informatie en advieseffect door de opvolging. 

Zwakten van het project : 
- Beperktheid in REG-potentieel van de te nemen maatregelen. 

Reproduceerbaarheid: Is complementair aan de energiescan die overal worden uitgevoerd met 
een voordeel dat er kleine REG-maatregelen worden geïmplementeerd en een sociale opvolging 
gebeurd.  
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