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Mevrouw de Voorzitter, 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

Bij wijze van aanvulling en op voorstel van de minister van Energie en de minister van  

Maatschappelijke Integratie, belast met Armoedebestrijding, heeft de Ministerraad beslist eenmalig 

16 miljoen vrij te maken voor het Gas- en Elektriciteitsfonds. Deze middelen moeten prioritair worden 

ingezet voor het ondersteunen van personen die financiële problemen hebben als gevolg van de hoge 

elektriciteits- en gasprijzen en die niet onder het SOCTAR-RVV-systeem vallen (begunstigde van het 

sociaal tarief voor gas en elektriciteit) overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad. 

Het doel van deze omzendbrief is deze  maatregel toe te lichten. 

Hoogachtend, 

 

Karine LALIEUX 

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, 

Armoedebestrijding en Beliris 

 

 

Tinne VAN DER STRAETEN 

Minister van Energie 

 

http://www.mi-is.be/
https://primabook.mi-is.be/
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Beschrijving van de maatregel 

 

1. Eenmalige verhoging van het Gas- en Elektriciteitsfonds 

 

Wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen 
in 2021 vermeldt in de artikelen 2 en 3:   
 

“Een bijkomende financiering voor het jaar 2021 van de doelstellingen voorzien in artikel 6, tweede lid, 

van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan 

de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, wordt gedragen door de Staatsbegroting, die de 

daartoe voorziene middelen voorziet via het fonds, bedoeld [ in artikel 15/11, § 1ter, 2° van de wet gas1 

en artikel 21ter, § 1, 1ste lid, 2° van de wet elektriciteit2] . 

Deze bijkomende financiering wordt bij voorrang toegekend aan personen die niet vallen onder het 

stelsel van maximumprijzen voor beschermde residentiële afnemers, zoals bepaald [in artikel 15/10, § 

2/2, van de wet gas  en artikel 20, § 2/1 van de wet elektriciteit].” 

 

2. De doelstelling  

 

Ter herinnering: de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke 

steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering vermeldt twee doelstellingen: 

 • ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding verstrekken aan personen die 

betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun rekeningen voor gas en 

elektriciteit. Deze begeleiding behelst de onderhandeling inzake afbetalingsplannen en/of het 

opzetten van een budgetbegeleiding. 

• financiële maatschappelijke steun toekennen aan personen waarvan de schuldenlast van dien 

aard is dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen,  hun gas- en elektriciteitsrekeningen 

niet meer kunnen betalen. 

De wet komt in artikel 4 tegemoet aan de eerste doelstelling door tussenkomsten in personeelskosten 

toe te kennen aan de OCMW’s, zodat zij bemiddelingsdiensten kunnen opzetten. 

 
1 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 
2 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
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Artikel 6 komt van zijn kant tegemoet aan de tweede doelstelling via twee soorten maatregelen:  

- het toekennen van financiële maatschappelijke hulp voor het aanzuiveren van facturen;  

- de mogelijkheid om maatregelen te nemen in het kader van een preventief sociaal 

energiebeleid.  

 

Een eenmalig extra budget van 16 miljoen zal worden toegevoegd aan het bedrag van het Gas- en 

Elektriciteitsfonds welk enkel gebruikt kan worden in het kader van art. 6 van de wet. Deze extra 

middelen moeten prioritair worden ingezet voor het ondersteunen van personen die financiële 

problemen hebben als gevolg van de hoge elektriciteits- en gasprijzen en die niet onder het SOCTAR-

RVV-systeem vallen (begunstigde van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit)  overeenkomstig de 

beslissing van de Ministerraad. 

 

3. Invoering   

 

Dit extra en unieke budget van 16 miljoen zal worden toegevoegd aan het bedrag van het gas- en 

elektriciteitsfonds 2022. Het kan enkel door de OCMW’s gebruikt worden voor de realisatie van de 

doelstellingen beschreven in het kader van artikel 6. 

De OCMW’s worden verzocht te streven naar een gebruik van dit budget als volgt: 

• 1/2 voor het toekennen van financiële maatschappelijke hulp voor het aanzuiveren van 

facturen; 

• 1/2 voor maatregelen te nemen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. 

 

Preventieve sociale energiebeleidsmaatregelen kunnen zijn:  

o Interventies bij de aankoop van efficiëntere en veiligere apparaten (LED-lampen, 

huishoudelijke apparaten met een hoge energieklasse...) ; 

o Ondersteuning van een gepersonaliseerde energiediagnose (audit en financiering van kleine 

interventies met een rechtstreeks effect op het verbruik); 

o Interventie in de sociale en constructieve ondersteuning van huisvesting en andere 

(huur)woningen voor mensen met een laag inkomen (ondersteuningsbeleid, als aanvulling op 

de financiering van werken door de gewesten); 

o samenwerkingsovereenkomsten tussen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 

de organisaties met deskundigheid op dit gebied om de bovengenoemde acties gezamenlijk uit 

te voeren. 
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Om redenen van budgettaire overschrijving zal het geld in december 2021 aan de OCMW's worden 

betaald, maar kan het pas vanaf 1 januari 2022 worden gebruikt.  

De gedetailleerde verantwoording van de met deze 16 miljoen verhoogde uitgaven voor het gas-en 

elektriciteitsfonds 2022 zal moeten worden opgenomen in het uniek jaarverslag van medio 2022 en 

februari 2023. 

 


