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Aanvraagform u I ier gratis energiesca n

Datum aanvraag:......

Wanneer is bewoner nneestal thuis?...

Huurder/eigenaa¡"
De aanvrager is fleigenaar f, huurder f, geen idee

Mag er een rapporr van de energiescan naar de eigenaar verzonden worden? tr ¡" I nee I geen idee
Wenst de doorverwijzer terugkoppeling over de energiescan? ? I ja f] nee

Scan in het kader van (bv. hoge energiefactuur, FRGE, opvolgscan, SDf p)

Dt¡idt aan tot welke categoríe de aanvrager behoort (u rnoet enkel het juiste vak aankruisen en hoeft geen
bewijsmateriaal op te sturen. Zíe verder voor meer info over de doelgi.oepen):
fJ Ro".hotmrla rfno-o.
t_l ssJe¡¡ç' r¡¡vs srr.v¡iiÈ.

n rnc
I Rctieve budgetmeter

Verhoogde tegemoetkoming (vroeger RW of Omnio) (ook FRGE-doelgroep)
lnkomen lager dan 30 060 euro (ook doelgroep renteloze energielening)
Schu lden regeling (ook doelgroep renteloze energielen ing)
OCMW-begeleiding wegens betalingsmoeilijkheden (ook doelgroep renteloze energielening)
Huurder Socíaal Verhuurkantoorf,

I Huurder Socíate huisvestingsmaatschappij

I Uuurpr¡s onder de 462,74euro (of 572,74euro in de Vlaamse centrumsteden of Vlabinvest-gebiedl). Dit is de
niet-geihdexeerde hu urprijs zonder kosten.

I O" doorverwijzer wenst uit respect voor de privacy van de klant niet nader te definiëren tot welke doelgroep hij
behoort, maar verklaart dit wel op eer.

lndien doorverwiizer over eindafreken¡ng gas en elektriciteit beschikt, voeg een kopie bij deze aanvraag!

Bezorg dit ingevulde formulier aan mevrouw Jana Durnez, OCMW Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9,
Wevelgem 056 43 35 0O 0478 63 Vt t6,.lana"Dt¡nnez@ocnrwweyelge¡n.be. Ðe energiesnoeiers nernen contact
om een afspraak te maken.

t Vlaamse centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrij( Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.
Het Vlabinvest-gebied omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.
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EÊSCFIERMDE AFNEMER Deze personen genieten van het Sociaal Tarief voon elektriclteit en aandgas"
Dit ís het geval indíen de klant of een persoon die officieel (gedor"nícilieerd) bij de klant
inwoont één van de volgende tegemoetkomingen onÛangt:
- een leefloon, toegekend door het OCMW;
- een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
- een tegemoetkoming naar aanleidíng van een blijvende arbeidsongeschiktheid van

ten minste 66%;
- een ínkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
- een integratíetegemoetkomingaan gehandicapten;
- een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
- een tegemoetkoming voor hulp van derden;
- een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon díe is ingeschreven

in het vreemdelingenregister met een machtigíng tot verblijf voor onbeperkte tijd
en die omwille van zijn natíonaliteít niet kan beschouwd worden als een
gerechtigde op maatschappelijke integratie;

- een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke
of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.

Hoe no te qqon?

- Vio een recente factuur van de energíeleverancier OF

- Vío een attest van het OCMW, de Ríjksdienst voor Pensíoenen of de
Federole Overheídsdíenst Sociale Zekerheid, waoruít blíjkt dat de klant één
van de opgesomde tegemoetkomingen ontlrangt OF

- Vía de DNB.

Afnemers die een uitnodiging ontvangen voor de LAC (lokale adviescommissie) in het
kader van een ver¿oek door de netbeheerder tot afsluitíng van de eiektriciteÉts- of
aardgastoevoer"

Via het ÛCMW tF cie DNB.
ACTIEVE BI,JDGETMETER Personen die over een act¡eve budgetmeter (gas of elektriciteit) beschikken.

Via hetOCMW de DNB.
Vertroogde
tegemoetkon'ling
(doelgroep renteloze
energíelening)

Personen die recht hebben op verhoogde tegennoetkonning in het kadervan de
verplichte verzekeníng voor geneeskundíge verzorging en uitkering.
Dit omvat:

Hebben automatisch recht oo deze tegemoetkoming:
r Personen die l van onderstaande uítkeringen ontvangen (incl. hun huwelijks-

/levenspartner en de personen ten laste):
- leefloon van OCMW of OCMW-steun (voorwaarde: u ontvangt het al 3

maanden ononderbroken);
- inkomensgarantie voor ouderen (lGO);

- tegemoetkoming als gehandicapte (inkomensvervangend of
integratietegemoetkom íng);

- tegemoetkoming aan bejaarden (gewaarborgd inkomen of hulp);
- het kínd dat verhoogde kinderbijslag geniet wegens een ongeschiktheid van

minstens 66%.
. Personen met volgende hoedanigheden:

- Wezen
- Níet-begeleide minderjarígevreemdelíngen

Kunnen het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming aanvragen (via een
kken die de inkomsten stavenverklari n van alle beo eer en voorl
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Personen (inclusief hun huwelijkspartner/levenspartner en de personen ten laste)
met een bruto belastbaar gezinsinkoenen dat in het voorbije jaar niet hoger is dan €
t873A,66 euro pen !aan, verhoogd r¡'¡et 3.467,55 euro pen gezinslid ten laste
(bedragen geldíg vanaf 1 september 2Ot7J.
Voor personen die behoren tot één van volgende groepen geldt dezelfde
inkomensgrens maar wordt rekening gehouden met het maandinkomen in de
maand voorafgaand aan de aanvraag (of de maand van de aanvraag indien de

aanvraag wordt ingediend in de maand waarin de hoedanigheid is ontstaan):
- gepensíoneerden, invaliden, weduwen/weduwnaars;
- personen díe minstens 1 jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volfedíg

werkloos zijn, of een combinat¡e van beíde;
- eenoudergezinnen;
- personen die een invaliditeítsuitkering ontuangen;
- ambtenaren die minstens één jaar ín disponibíliteit zijn wegens ziekte;
- militairen die tíjdelijk maar minstens één jaar uit hun ambt zijn ontheven

wegens ziekte

Hoe na te aoan?
- Via een attest van het ziekenfonds waaruit btÌikt dat de klsnt von het RW-

statuut geníet;

- Vio de code onderaan de mutuolíteitsklever díe eíndigt op 7.

I

INKOMENSGRENS
(Doelgroep renteloze
energielening)

lk heb een jaarlijks br¡¡to gezinsinkomen lager dan 3O 06O euro
Hoe no te qaan?

voor inkomsten 2AL6 of- Uw bela
SCHU¡.EENRËGË¡.ING
(Doelgroep renteloze
energielening)

Personerr eiie een sehuldbemiddeling sf een colleetieve sehuldregeling geníeten en niet
in staat zijn om hun energiefactuur te betalen.

Hoe na te aøan?
- Via attest van een erkende díenst voor CAW...

OCMW-BEGEIEIDING
(Doelgroep renteloze
energielening)

Personen die door het OCMW sociaal of budgettain begeleid worder¡ wegens
betalingsmoeilijkheden.

Hoe na te aaan?: Via het OCMW.

SVK Sociale huurders van een sociaal verhuurkantoor
SHM Socia le h u u rders va n ee n sociale hu isvestingsmaatschappii

voor sociaal dakisolatie roEnkel deze komt niet in aanme
Huurprijs Huurprijs onder de 462,74 euro (of 512,74 euro in de Vlaamse centrumsteden of

huu zonder kosten.. Dít is de niet

t Vlaamse centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hassel! Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselâre, Sint-Niklaas en Turnhout.

Het Vfab¡nvest-gêbied omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook Bertem, Huldenberg Kortenberg en Tervuren.
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