Welke documenten
moet u voorleggen?
Deze documenten moet iedere aanvrager voorleggen, neem ze dus zeker mee naar je afspraak:
•
•
•

•

•

de LEVERINGSFACTUUR;
een REKENINGNUMMER waarop de premie kan gestort worden;
Indien je in een appartementsgebouw
woont, een attest van de eigenaar of
beheerder met de vermelding van het
aantal appartementen waarop de
leveringsfactuur betrekking heeft.
Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de
schuldbemiddelaar.
Vergeet uiteraard niet om je aanvraag te
ONDERTEKENEN.

OPGELET
•
Wanneer je niet al deze documenten kunt
voorleggen, kunnen wij geen aanvraag
opmaken.

CONTACT
OCMW AALST - TEAM BEMIDDELING
GASTHUISSTRAAT 40
9300 AALST
053 72 20 46
INFO@AALST.BE
VIVIANE.KIECKENS@AALST.BE
WWW.OCMWAALST.BE
v.u.: Sarah Smeyers | p.a. Gasthuisstraat 40 | 9300
AALST

Regeling vanaf
1 januari 2022

HEEFT U
RECHT OP EEN

STOOKOLIEPREMIE?

Behoren tot één
aan een aantal voorwaarden.
van volgende caGebruikte brand- tegorieën
stof

Per verwarmingsperiode en per gezin wordt er
een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1 500 liter brandstof.

Om in aanmerking te komen moet je één van
volgende brandstoffen gebruiken om uw woning te verwarmen:

Je ondertekende aanvraag met alle nodige
documenten moet je indienen binnen de 60
dagen na de levering. Aanvragen buiten deze
termijn komen niet in aanmerking.

Om te bepalen of je recht hebt op een
stookoliepremie, moet je voldoen

Wanneer
aanvragen?

Als derde voorwaarde moet je behoren tot één
van onderstaande categorieën:

•
•
•

huisbrandolie
verwarmingspetroleum (c)
bulkpropaangas

OPGELET: er wordt GEEN toelage voor propaangas en butaangas in gasflessen!

Leveringsdatum
De brandstof dient geleverd te zijn tussen
01 januari 2022 en 31 december 2022.

CATEGORIE 1:
GERECHTIGDEN OP EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VAN DE ZIEKTE EN INVALIDITEITSUITKERING

Waar
aanvragen?

Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte en invaliditeitsuitkering,
EN het gezinsinkomen is lager of gelijk aan de
voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

OCMW Aalst—Team Bemiddeling
Gasthuisstraat 40
9300 Aalst
Telefoonnummer : 053 72 20 46
viviane.kieckens@aalst.be

CATEGORIE 2:
GEZINNEN MET EEN LAAG INKOMEN
Het jaarlijkse bruto belastbaar inkomen(1) is
lager of gelijk aan 20 763,88 EUR verhoogd met
3 843,96 EUR per persoon ten laste (2).
CATEGORIE 3:
PERSONEN MET SCHULDENOVERLAST
Je geniet: een collectieve schuldenregeling OF
een schuldbemiddeling EN bovendien heeft het
OCMW vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur
niet kan betalen.

Dan heb je recht op een
verwarmingstoelage!

Toelage

OPGELET:
U moet VOORAF een AFSPRAAK maken !

Het bedrag van de toelage hangt af van de
brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie
waartoe u behoort.
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen kan je maximaal een toelage van 300
EUR ontvangen.
Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage
van 210 EUR.

(1) Indien je eigenaar bent van één of meerdere
onroerende goederen met uitzondering van het
goed waarin je woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.
(2) Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid
van het gezin van de gerechtigde met een netto
jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het
onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan
3 410 EUR.

