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Aan de dames en heren Voorzitters 
van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? 
Consulteer dan Primabook, de documentatieruimte van  
de POD MI via https://primabook.mi-is.be. 
 
Mail voor bijkomende vragen naar onze FrontOffice  
via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85. 

  

    
    

Datum: 23/01/2023   
    

Onderwerp: Bijkomende toelage van 37 miljoen euro  in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds 
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Mevrouw de Voorzitster, 

Mijnheer de Voorzitter, 

De regering heeft besloten haar steun aan de OCMW's in het kader van de energiecrisis te verhogen. 
Wegens de budgettaire timing was een herfinanciering van het Gas- en Elektriciteitsfonds niet 
mogelijk. Daarom heeft de regering besloten een subsidie van 37 miljoen toe te kennen aan de 
OCMW’s waarmee zij kunnen inspelen op de behoeften van de nieuwe doelgroep en, voor 10% van 
het bedrag van de toelage, personeel in dienst kunnen nemen. 

Deze toelage van 37 miljoen moet u in staat stellen mensen die moeite hebben om hun gas- of 
elektriciteitsrekening te betalen doeltreffend te ondersteunen via sociale begeleiding en/of door 
onbetaalde rekeningen te vereffenen en/of via maatregelen om het energieverbruik te verminderen. 

De toelage is een aanvulling op het Gas- en Elektriciteitsfonds. Aangezien ze alleen geldt voor het jaar 
2023, wordt aanbevolen eerst deze toelage aan te wenden voordat u een beroep doet op de middelen 
van het Gas- en Elektriciteitsfonds. 

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 
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Beschrijving van de maatregel 

 

 1. Het bedrag en storting  
 

Het koninklijk besluit van 26 december 2022 houdende dringende maatregelen inzake energiesteunen 
ter bestemming van de doelgroep van de centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2022 en 
voor het jaar 2023 voorziet in een toelage van 37 miljoen verdeeld onder de OCMW’s op basis van het 
aantal rechthebbenden op maatschappelijke integratie bedoeld bij de wet van 26 mei 2002 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie en het aantal vreemdelingen ingeschreven in het 
bevolkingsregister die genieten van een financiële steun van het OCMW  op 1 januari 2022. 

Dit bedrag werd integraal gestort tijdens deze maand januari 2023. 

U vindt de verdeling per OCMW op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.  

 

2. Aanwending van het bedrag  
 

a. 10% van het bedrag voor personeelskosten  
 

Het OCMW kan 10% van het bedrag dat hem wordt toegekend, gebruiken om de kosten inzake 
dossierbeheer en de kosten inzake begeleiding van de begunstigden te dekken.  

Het OCMW kan deze som dus aanwenden zoals het zou doen in het kader van artikel 4 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. 

Dit bedrag is een aanvulling op het oorspronkelijke bedrag. Hetzelfde personeelslid kan dus niet 
tweemaal worden gesubsidieerd (geen dubbele subsidiëring).   

De OCMW’s kunnen deze som ook gebruiken voor de kosten inzake dossierbeheer. 

 

b. Maatschappelijke dienstverlening 
 

Het resterende bedrag van deze toelage moet op dezelfde manier worden aangewend als de 
toelagen voorzien in het kader van artikel 6 in deze twee dimensies: 

  - voor de tussenkomsten betreffende het aanzuiveren van onbetaalde facturen en/of 
  - voor maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. 
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De aanvrager dient tot dezelfde doelgroep te behoren als deze van het gas- en elektriciteitsfonds, 
d.w.z. dat de steun dient gericht te zijn op personen die gebukt gaan onder een schuldenlast en die 
onbetaalde gas- en elektriciteitsfacturen hebben. De notie 'gebukt gaan onder een schuldenlast' kan 
worden geïnterpreteerd in functie van het principe van de menselijke waardigheid. 
 

3. Verantwoording van de toelage   
 

Het budget kan worden aangewend tot en met 31 december 2023. 

Derhalve is het wenselijk, gelet op het voor de hand liggende verband met het Gas- en 
Elektriciteitsfonds, eerst deze toelage aan te wenden en pas daarna de toelage van het Gas- en 
Elektriciteitsfonds.  

De verantwoording van deze maatregel zal uiterlijk op 28 februari 2024 in het Uniek Verslag moeten 
worden opgenomen. 

De niet-aangewende of niet-verantwoorde bedragen zullen de Staat uiterlijk op 30 april 2024 worden 
terugbetaald.  

 

4. Het Gas- en Elektriciteitsfonds   
 

Deze maatregel van 37 miljoen vervangt de middelen die in het kader van het Gas- en 
Elektriciteitsfonds beschikbaar worden gesteld niet en besnoeit evenmin erin. 

Zoals u weet zijn de middelen van het Fonds nog niet exact gekend, aangezien het noodzakelijk is om 
eind februari 2023 over de rekeningen van de OCMW’s te beschikken om het definitieve bedrag van 
het Fonds te kennen. 

In ieder geval zal deze voor het jaar 2023 meer bedragen dan 70 miljoen euro. De regels voor de 
toepassing ervan blijven ongewijzigd. Deze middelen zullen net als de voorgaande jaren door de 
CREG in schijven worden gestort. 

 

 

 

 

 

 

 


