
STIJGING VAN DE ENERGIEPRIJZEN   

- SOCIALE MAATREGELEN ‘ENERGIECRISIS’ -
MEMO  

VOOR PARTICULIEREN

HUIDIGE MAATREGELEN

Energiebron Steun Doelgroep Procedure
Periode/
Termijn

Automatische toekenning? Meer informatie

Gas en 
elektriciteit

Btw-
verlaging 
naar 6%

Houders van een 
residentieel contract 

voor gas en/of 
elektriciteit.

Door de 
energieleverancier 
rechtstreeks op de 

factuur.

Elektriciteit: 
vanaf 

01/03/2022 

Gas: vanaf 
01/04/2022

Ja, toepassing door de 
energieleverancier.

Gas en 
elektriciteit

Uitgebreid 
sociaal tarief

Rechthebbenden 
op de verhoogde 
tegemoetkoming 

(BVT) met een 
residentieel 

energiecontract (gas 
en/of elektriciteit).

Toepassing van het 
sociaal tarief door de 

energieleverancier 
zodra die op de hoogte 
is van de opening van 
het recht. Het sociaal 
tarief geldt vanaf de 
eerste dag van het 
lopende kwartaal.

Van 
01/02/2021 

tot 
30/06/2023.

Ja, als de leverancier ervan 
op de hoogte is dat de klant 
recht heeft op de verhoogde 

tegemoetkoming. Als de 
toepassing niet automatisch 
gebeurt, zal er een bewijs van 

het ziekenfonds moeten worden 
bezorgd.

economie.fgov.be/
nl/themas/energie/

energieprijzen/sociaal-
tarief-voor-energie/

sociaal-tarief-voor-energie

Opgelet: er bestaan ook andere sociale maatregelen die niet specifiek verband houden met de energiecrisis. 
Meer informatie vindt u op onze website www.socialenergie.be

We willen uw aandacht vooral vestigen op de sociale tegemoetkoming voor water voor rechthebbenden  
op de verhoogde tegemoetkoming (RVT), vanaf het jaar 2022:  

www.vivaqua.be/nl/sociale-tegemoetkoming

U vindt alle actuele informatie op  
www.energiesteun.brussels

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie/sociaal-tarief-voor-energie
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie/sociaal-tarief-voor-energie
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie/sociaal-tarief-voor-energie
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie/sociaal-tarief-voor-energie
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie/sociaal-tarief-voor-energie
http://www.socialenergie.be
http://www.vivaqua.be/nl/sociale-tegemoetkoming
http://www.energiesteun.brussels


Gas

Basispakket 
voor gas  
(€ 135/
maand)

1e geval: individuele 
gasketel 

Voor de basispakketten 
van november en 
december 2022

Vanaf 30/09/2022: Voor 
uw huisadres een ‘variabel’ 

gascontract hebben, of 
een vast contract dat na 

30/09/2021 werd verlengd. 
Geen contract afgesloten 
tegen het sociaal tarief.

Voor de basispakketten 
van januari, februari en 

maart 2023
Vanaf 31/12/2022: Voor 

uw huisadres een ‘variabel’ 
gascontract hebben, of 

een vast contract dat na 
30/09/2021 werd verlengd. 
Geen contract afgesloten 
tegen het sociaal tarief op 

01/01/2023.

Het basispakket wordt 
door de leverancier in 

mindering gebracht van 
de facturen.

Wordt in 
mindering 

gebracht van 
de facturen 

van november 
2022 tot maart 
2023 (€ 135/

maand).

Ja

(Als het pakket niet in mindering 
werd gebracht, kan daarvoor 

een aanvraagformulier worden 
ingediend)

economie.fgov.be/
nl/themas/energie/

energieprijzen/
regeringsmaatregelen-en/

basispakket-voor-gas

2e geval: collectieve 
gasketel

Gaskosten betalen voor 
een collectieve ketel met 

een variabel contract of met 
een vast contract dat na 

30/09/2021 werd verlengd. 
Dit contract is niet afgesloten 
tegen het sociaal tarief. Geen 
enkel lid van het huishouden 

mag het basispakket voor 
gas al ontvangen.

Er moet een formulier 
worden ingevuld.

Formulier 
invullen tussen 
23/01/2023 en 

30/04/2023

Neen

economie.fgov.be/
nl/themas/energie/

energieprijzen/
regeringsmaatregelen-en/

basispakket-voor-gas

Elektriciteit

Basispakket 
voor 

elektriciteit 
(€ 61/

maand)

Voor de 
basispakketten 

van november en 
december 2022

Vanaf 30/09/2022: Voor 
uw huisadres een ‘variabel’ 

elektriciteitscontract hebben, 
of een vast contract dat na 
30/09/2021 werd verlengd. 
Geen contract afgesloten 
tegen het sociaal tarief. 

Voor de 
basispakketten van 
januari, februari en 

maart 2023
Vanaf 31/12/2022: Voor 

uw huisadres een ‘variabel’ 
elektriciteitscontract hebben, 
of een vast contract dat na 
30/09/2021 werd verlengd. 
Geen contract afgesloten 
tegen het sociaal tarief op 

01/01/2023.

Het basispakket wordt 
door de leverancier in 

mindering gebracht van 
de facturen.

Wordt in 
mindering 

gebracht van 
de facturen 

van november 
2022 tot maart 

2023 (€ 61/
maand).

Ja 

(Als het pakket niet in mindering 
werd gebracht, kan daarvoor 

een aanvraagformulier worden 
ingediend)

economie.fgov.be/
nl/themas/energie/

energieprijzen/
regeringsmaatregelen-
en/basispakket-voor-

elektriciteit
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Energiebron Steun Doelgroep Procedure
Periode/
Termijn

Automatische toekenning? Meer informatie

Huisbrandolie 
/propaan in 

bulk

Toelage van 
300 euro 

(eenmalig)

Gezinnen die hun 
woning verwarmen 
met huisbrandolie 
of propaan in bulk, 

ongeacht of het 
om een individuele 

of collectieve 
verwarmingsketel 
gaat. De levering 

moet plaatsvinden 
tussen 15 november 

2021 en 31 mars 
2023.

Storting door de FOD 
Economie op basis van 

een formulier (online 
formulier of papieren 

versie invullen).

De aanvraag 
moet vóór 

30/04/2023 
worden 

ingediend.

Neen. Er moet verplicht een 
aanvraag worden ingediend via 

een formulier.

economie.fgov.be/
nl/themas/energie/

energieprijzen/
regeringsmaatregelen-

en/toekenning-van-een-
toelage-van

Pellets
Toelage van 

250 euro 
(eenmalig)

Gezinnen die hun 
woning hoofdzakelijk 

met pellets 
verwarmen.

De levering door 
een bedrijf moet 

plaatsvinden tussen 
1 juni 2022 en 31 

maart 2023.

Storting door de FOD 
Economie op basis van 

een formulier (online 
formulier of papieren 

versie invullen).

De aanvraag 
moet vóór 

30/04/2023 
worden 

ingediend.

Neen. Er moet verplicht een 
aanvraag worden ingediend via 

een formulier.

economie.fgov.be/
nl/themas/energie/

energieprijzen/
regeringsmaatregelen-en/
premie-van-250-euro-voor

VERVALLEN MAATREGELEN

Elektriciteit
Toelage 

van 80 euro 
(eenmalig)

Begunstigden van 
het sociaal tarief op 

30/09/2021.

Storting door de 
energieleverancier 

op de bankrekening 
van de klant (geen 
compensatie op de 

facturen).

Tegen 
15/02/2022.

Ja, maar! Bankgegevens 
bezorgen aan de leverancier. Wie 
de toelage niet heeft ontvangen, 
moet vóór 31/12/2022 contact 
opnemen met de leverancier.

economie.fgov.be/
nl/themas/energie/

energieprijzen/sociaal-
tarief-voor-energie/faq-
eenmalig-forfait-van-80

‘Verwarming’

Verwar-
mingspremie 
van 100 euro 

(eenmalig)

Houders van een 
elektriciteitsmeter 

voor hun woning op 
31/03/2022 (één 

premie per gezin).

Door de 
energieleverancier op:

• een voorschotfactuur

• de afrekeningsfactuur

• de bankrekening

Tussen 
15/04 en 

31/07/2022.

Ja.

Wie de premie niet heeft 
ontvangen, moet bij de FOD 

Economie een aanvraag indienen 
vóór 01/11/2022.

economie.fgov.be/
nl/themas/energie/

energieprijzen/
regeringsmaatregelen-en/
verwarmingspremie-van-

100-euro

Met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
en Leefmilieu Brussel

Een project van de Federatie  
van de Maatschappelijke Diensten
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