
Klik om een titel toe te voegen

Webinar VVSG: 
Het Kortrijkse 
Energiefonds (KEF)

• Sophie Desender – OCMW Kortrijk



Energiemarkt onder druk

• Eind september ’21

• Elke burger krijgt hiermee te maken. 

• Energie is een basisrecht.

• Opdracht OCMW



Kortrijk

• Aanpassing meerjarenplanning voor ’22. 

• Basisbedrag Energiefonds

• Federale overheid voorziet 16 miljoen extra voor Federaal 
Energiefonds. 

• Van Federale overheid hebben we 176 000 euro maar dit volstaat 
niet. We voorzien op heden 330 000 en vrezen dat dit te beperkt 
zal zijn.

• Energie bekijken vanuit preventieve en financiële actie



KEF – 4 pijlers

• Analyse bestaand energiecontract.

• Inzetten op bestaande groepsaankoop.

• Afwijkend verbruik proberen vast te stellen.

• Verlenen van tussenkomst in voorschotfacturen of afrekeningen.



KEF – Analyse energiecontract

• Huidig contract bekijken

• Recht op sociaal tarief 

• Vtest doen en resultaten bespreken



KEF – Groepsaankoop

• Opvolgen van groepsaankopen

• Hulp bij inschrijven

• Bekijken van voorstel – al dan niet nog een vtest doen

• Begeleiden bij eventuele leverancierswissel



KEF – Analyse verbruik

• In samenwerking met de Energiesnoeiers wordt een scan 
uitgevoerd bij de Kortrijkse burgers.

• In samenwerking met renovatiebegeleiders/Energiehuis.



KEF – Tussenkomst

• Eenvoudig sociaal onderzoek, gebaseerd op de 
referentiebudgetten Menswaardig Inkomen (REMI). 

• Alle inkomsten, de reële energieprijs en huurprijs worden 
ingegeven. 

• Voor alle andere kosten wordt er gewerkt via de 
referentiebudgetten. 

• Via sjabloonverslag voorgelegd aan het BCSD en zo ten laste 
genomen door het federaal energiefonds.

• Bekijken sociale voordelen zoals Uitpas en Kortrijk Menswaardig 
inkomen (KMI).



KEF – Tussenkomst

• In de praktijk:

- decentrale aanpak met centrale ondersteuning.

- niet voor mensen met een budgetmeter.

- een tussenkomst van 6 maanden met ondertussen volgende stappen:
• uitvoeren energiescan

• opvolging van de scan

• eventuele overstap

• rechtenverkenning en eventuele toeleiding naar verdere hulpverlening.  




