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Inleiding 

 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de actuele situatie van de stijgende mazoutprijzen en 

de oorlog in Oekraïne heeft de Ministerraad voor de periode van 1 juli 2022 t.e.m. 31 

december 2022 een pakket maatregelen goedgekeurd om de tussenkomst van het 

Sociaal Stookoliefonds te verbeteren. 

 

Deze beslissingen zijn vertaald in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit tot wijziging 

van het koninklijk besluit van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage toegekend 

door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal 

Stookoliefonds.  

 

Deze nieuwe maatregelen dienen toegepast te worden op alle aanvragen waarvoor een 

levering is gedaan tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022. De eerste twee wijzigingen 

zijn van toepassing op de leveringen in bulk. De derde wijziging is van toepassing op de 

aankoop aan de pomp. 

 

De eerste wijziging betreft de verhoging van het maximum aantal liter dat per huishouden 

en per verwarmingsperiode in aanmerking kan komen voor een verwarmingstoelage. Dit 

maximum wordt namelijk verhoogd van 1500 liter naar 2000 liter.  

 

De tweede wijziging verhoogt de maximumdrempel van de toelage voor leveringen in bulk 

van 20 cent naar 36 cent per liter.  
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De derde wijziging betreft de forfaitaire toelage: bij een aankoop aan de pomp tussen 

tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 bedraagt de forfaitaire toelage 456 €.  

 

 

Deze omzendbrief geeft een overzicht van deze wijzigingen die enkel geldig zijn voor 

leveringen tussen 1 juli 2022 t.e.m. 31 december 2022. Voor het overige blijft de 

omzendbrief van 22 december 2008 van toepassing. 

 

 

OPGELET: De bovenvermelde wijzigingen zijn van toepassing op alle leveringen tussen 1 

juli 2022 en 31 december 2022. 

 

 

 

Volgende punten zullen achtereenvolgens aan bod komen: 

 

1. Levering in bulk tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 

1.1. Verhoging van het maximum aantal betoelaagde liter per huishouden van 

1500 liter naar 2000 liter 

1.2. Verhoging van de maximumdrempel van te toelage van 20 cent per liter naar 

36 cent per liter 

2. Aankoop aan de pomp tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 

3. Informaticaprogramma 
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1. LEVERING IN BULK TUSSEN 1 JULI 2022 EN 31 DECEMBER 

2022 

 

Het bedrag van de toelage voor een levering in bulk hangt af van de prijs van de mazout 

vermeld op de factuur.  

 

 

1.1. Verhoging van het maximum aantal betoelaagde liter per huishouden van 

1500 liter naar 2000 liter 

 

Het maximum aantal liter dat per huishouden en per verwarmingsperiode in aanmerking 

kan komen voor een verwarmingstoelage wordt verhoogd van 1500 liter naar 2000 liter. 

 
Vermits de nieuwe maatregel enkel van toepassing is op leveringen tussen 1 juli 2022 en 

31 december 2022: 

- heeft iemand die huisbrandolie heeft laten leveren VÓÓR 1 juli 2022, recht op een 

maximumtoelage van 1500 liter voor verwarmingsperiode 2022. Dit maximum verhoogt 

met 500 liter voor leveringen VANAF 1 juli 2022. De aanvrager kan dus VANAF 1 juli 2022 

een nieuwe levering laten uitvoeren om ook aan dit maximum van 2000 liter te geraken.  

- heeft iemand die huisbrandolie heeft laten leveren VANAF 1 juli 2022, recht op de 

maximumtoelage van 2000 liter. 

 

Dit wordt hieronder verduidelijkt aan de hand van een aantal voorbeelden: 

 

Geval A: De aanvrager heeft op 1 mei 2022 2000 liter huisbrandolie laten leveren en laat 

hierna geen levering meer uitvoeren. In dat geval heeft de aanvrager slechts recht op een 

toelage van 1500 liter voor verwarmingsperiode 2022. 

 

Geval B: De aanvrager heeft op 1 mei 2022 2000 liter huisbrandolie laten leveren. Voor 

deze levering heeft hij slechts recht op een toelage voor 1500 liter.  

De aanvrager laat op 31 juli 20222 een tweede levering uitvoeren voor 1000 liter. Voor 

deze tweede levering heeft de aanvrager nog  bijkomend recht op een toelage voor 500 

liter. 

Betrokkene heeft in totaal dus de maximumtoelage van 2000 liter voor verwarmingsperiode 

2022 ontvangen. 

 

Geval C: De aanvrager heeft op 1 mei 2022 700 liter huisbrandolie laten leveren. Voor 

deze levering heeft hij slechts recht op een toelage voor 700 liter.  
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De aanvrager laat op 31 juli 20222 een tweede levering uitvoeren voor 1500 liter. Voor 

deze tweede levering heeft de aanvrager nog  bijkomend recht op een toelage voor 1300 

liter. 

Betrokkene heeft in totaal dus de maximumtoelage van 2000 liter voor verwarmingsperiode 

2022 ontvangen. 

 

Geval D: De aanvrager heeft op 1 juli 2022 2000 liter huisbrandolie laten leveren. In dat 

geval heeft de aanvrager recht op de maximumtoelage van 2000 liter voor 

verwarmingsperiode 2022. 

 

 

1.2. Verhoging van de maximumdrempel van de toelage van 20 cent per liter naar 

36 cent per liter 

 

 

In onderstaande tabel worden de nieuwe drempels van toepassing voor leveringen tussen 

1 juli 2022 en 31 juli 2022 die toegevoegd worden door deze wijziging in het groen 

gemarkeerd. 

 

Let op: de oude wetgeving is nog van toepassing op leveringen vóór 1 juli 2022 (nl. 

maximumdrempel van 20 cent per liter en een maximumtoelage van 1500 liter per 

huishouden). 

 

 

Prijs per liter vermeld op 

factuur 

Bedrag van de toelage per liter Maximumbedrag van de 

toelage (voor 2000 liter) 

< € 0,970 14 cent € 280 

≥  € 0,970 en < € 0,995 15 cent € 300 

≥  € 0,995 en < € 1,02 16 cent € 320 

≥  € 1,02 en < € 1,045 17 cent € 340 

≥  € 1,045 en < € 1,07 18 cent € 360 

≥  € 1,07 en < € 1,095 19 cent € 380 

≥  € 1,095 en < € 1,12 20 cent € 400 

≥  € 1,12 en < € 1,145 21 cent € 420 

≥  € 1,145 en < € 1,17 22 cent € 440 

≥  € 1,17 en < € 1,195 23 cent € 460 
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≥  € 1,195 en < € 1,22 24 cent € 480 

≥  € 1,22 en < € 1,245 25 cent € 500 

≥  € 1,245 en < € 1,27 26 cent € 520 

≥  € 1,27 en < € 1,295 27 cent € 540 

≥  € 1,295 en < € 1,32 28 cent € 560 

≥  € 1,32 en < € 1,345 29 cent € 580 

≥  € 1,345 en < € 1,37 30 cent € 600 

≥  € 1,37 en < € 1,395 31 cent € 620 

≥  € 1,395 en < € 1,42 32 cent € 640 

≥  € 1,42 en < € 1,445 33 cent € 660 

≥  € 1,445 en < € 1,47 34 cent € 680 

≥  € 1,47 en < € 1,495 35 cent € 700 

≥  € 1,495  36 cent € 720 

 

 
 
 

2. AANKOOP AAN DE POMP TUSSEN 1 JULI EN 31 DECEMBER 

2022 

 

Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage. 

 

De forfaitaire toelage voor een aankoop aan de pomp tussen 1 juli 2022 en 31 december 

2022 wordt verhoogd naar 456 €. 

 

Let op: Per verwarmingsperiode kan er slechts éénmaal een forfaitaire toelage bekomen 

worden. Voor verwarmingsperiode 2022 bedraagt de forfaitaire toelage voor een de 

aankoop van huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp 210 € indien de 

aankoop plaatsvond tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022 en 456 € indien de aankoop 

plaatsvindt tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022. 
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3. INFORMATICAPROGRAMMA 

 

Voormelde wijzigingen werden reeds aangepast in het informaticaprogramma. U 

dient dus enkel de beslissing in te geven in het informaticaprogramma en het 

programma zal zelf het juiste bedrag van de toelage berekenen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

De Minister van Maatschappelijke Integratie, 

 

 

 

 Getekend 

 

 

K. Lalieux 

 


