FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER
Stuur dit formulier ingevuld en getekend door alle meerderjarige personen
samen met de gevraagde bijlagen naar
BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel of per fax: 02/563 02 13 of per Email: info@brugel.be
BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie is een openbare instelling en is geen leverancier.
Contacteer BRUGEL op het gratis nummer: 0800 97 198 – www.brugel.be – Tel: 02 563 02 00
LEES AANDACHTIG WAT VOLGT ALVORENS HET FORMULIER TERUG TE ZENDEN

1. Wie kan het statuut van beschermde afnemer aanvragen ?



Enkel de Brusselse gezinnen die een schuld hebben ten aanzien van hun huidige
elektriciteit en/of gasleverancier.
U dient een ingebrekestelling te hebben ontvangen van uw energieleverancier.

2. Waarom het statuut van beschermde afnemer aanvragen ?



Het statuut laat toe de procedure te schorsen voor de afsluiting van energie die door uw
leverancier werd opgestart. Het contract met uw commerciële leverancier is opgeschort.
SIBELGA wordt uw sociale leverancier.
Het laat toe het sociaal tarief te genieten en dus uw energiefacturen te verminderen om u in
staat te stellen uw schuld af te betalen op basis van een onderhandeld afbetalingsplan.

Duur van het statuut.
Het statuut van beschermde afnemer is tijdelijk. Zodra uw schuld aangezuiverd is,
keert u terug naar uw commerciële leverancier.

3. Hoe beschermde afnemer worden ? (3 mogelijkheden)
Tot wie mag u zich richten :
 SIBELGA : indien u het OMNIO/RVT statuut heeft of u geniet reeds van het federaal sociaal tarief of
u bent verwikkeld in een procedure van schuldbemiddeling of van collectieve schuldenregeling.
De procedure is simpel, 2 documenten rechtstreeks op te sturen naar SIBELGA :




Het formulier SIBELGA ingevuld en getekend en
Het attest dat bewijst dat u aan 1 van de 3 voorwaarden voldoet.
Om het formulier SIBELGA te bekomen. Tel. : 02.549.41.00 of via de website : www.sibelga.be

OF



Het OCMW: kan u het statuut toekennen en biedt hulp en begeleiding op maat voor de personen die
moeite hebben om hun energiefacturen te betalen. Indien u recht hebt op het leefloon, geniet u reeds het
sociaal tarief en voldoet u aan de voorwaarden van SIBELGA. Contacteer het OCMW van uw gemeente.

OF



BRUGEL: indien u niet voldoet aan de bovenvermelde SIBELGA voorwaarden. BRUGEL kent het
statuut toe op basis van de belastbare inkomsten en de gezinssamenstelling. Vraag het statuut aan
bij BRUGEL door dit formulier ingevuld en getekend te verzenden met de gevraagde bijlagen.
De inkomsten van het gezin mogen ondervermelde plafonds niet overschrijden. (Maximum bedragen van de inkomsten - januari 2016)
Aantal personen ten laste
1 enkel inkomen in het gezin
2 inkomen of meer in het gezin
0
21005.07€
23338.97€
1
24505.92€
26839.82€
2
26256.34€
28590.24€
3
28006.76€
30340.66€
Deze bedragen worden elke maand geïndexeerd en verhoogd met 1.500 € per bijkomende persoon ten laste.

4. Het statuut van beschermde afnemer en de vermogensbegrenzer.
Zodra u beschermde afnemer wordt, zal SIBELGA een vermogensbegrenzer plaatsen op uw
elektriciteitsmeter. Uw afname zal beperkt worden tot 2.300W elektriciteit. Indien moeilijkheden
contacteer het OCMW om een verhoging* te vragen tot 4600W. (*onder bepaalde voorwaarden)
Voorbehouden voor de administratie :

Datum IN:

Behandelende agent:

Dossiernummer:

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER (*verplichte velden)

1. *Gegevens van de aanvrager (de persoon die de facturen ontvangt) (handtekening verplicht)

Dhr. Mevr.
Naam :

voornaam :
PC &
Gemeente :
N°/ BP :
kruis
vakje
aan
:
 Leefloon OCMW  Zelfstandige
Nationaal rijksregisternummer :
………………………………………
 Vervangingsinkomsten  Pensioen  Wedde of loon

Straat :
Geboortedatum :
.. / .. / ….
Contact :

GSM :

Tel :

*Opgemaakt te :………………………………………………. ., op

Email :
. . / . . /. . . .

Handtekening :

2. *Type van verbruik (U kan deze informatie terugvinden op uw factuur)
Leverancier :

Uw klantreferentie :

a) EAN code gas :

………………………..

54144

en/of b) EAN code elektriciteit : 54144
Type verwarming :  elektriciteit  gas

18 cijfers

 andere

3. *Gegevens van de meerderjarige leden van het gezin (18 jaar en +) (handtekening verplicht)

Dhr. Mevr.
Naam :

Voornaam :

Geboortedatum :

.. / ..

/

….

Nationaal Rijksregisternummer :

Opgemaakt te …………………………………….., op

.. / ..

/ ….

Handtekening :

Dhr. Mevr.
Naam :

Voornaam :

Geboortedatum :

.. / ..

/

….

Nationaal Rijksregisternummer :

Opgemaakt te …………………………………….., op

.. / ..

/ ….

Handtekening :

Dhr. Mevr.
Naam :

Voornaam :

Geboortedatum :

.. / ..

/

….

Nationaal Rijksregisternummer :

Opgemaakt te …………………………………….., op

.. / ..

/ ….

Handtekening :

4. *Gegevens van de minderjarige leden van het gezin (-18 jaar)

Naam + Voornaam :

Geboortedatum :

.. / ..

/

Naam + Voornaam :

Geboortedatum :

.. / ..

/

Naam + Voornaam :

Geboortedatum :

.. / ..

/

Naam + Voornaam :

Geboortedatum :

.. / ..

/

Naam + Voornaam :

Geboortedatum :

.. / ..

/

Lijst van verplichte te verstrekken documenten documenten (bijlagen)
1.

Inkomsten gezin: Kopie van ALLE PAGINA’S van het laatste aanslagbiljet voor ALLE
MEERDERJARIGE LEDEN van het gezin uitgezonderd voor de meerderjarige kinderen ten laste.
(Contactcenter FOD Financiën: 02 572 57 57)

Of indien voor een legale reden u geen aanslagbiljet ontvangen heeft, een verklaring op eer, getekend en

2.
3.

voor echt verklaard, die hetzij het ontbreken van alle inkomsten vermeldt, hetzij de aard en het bedrag
vermeldt van de huidige inkomsten van de laatste 12 maanden + alle bewijsstukken. (loonfiches, attest)
 Indien u meerderjarige kinderen ten laste hebt, een attest van het Kinderbijslagfonds.
Certificaat van gezinssamenstelling, afgeleverd door het gemeentebestuur.
Kopie van de ingebrekestelling van uw leverancier.
Een besluit op basis van uw aanvraag zal worden genomen binnen 20 dagen.

