
Aanvraag federale premie « basispakket gas en/of elektriciteit »  

(november en december 2022) 

Vul het formulier in en verstuur het voor 30.04.2023. 

Stuur het ingevulde formulier (en eventuele bijlagen): 
o via e-mail naar Gazelek11-12-2022@economie.fgov.be 
o of via de gewone post naar volgend adres: 

Gaselek2022 
PB 30100 
1000 Brussel 

 

A- Gegevens (in alle gevallen invullen) 

Naam  
(zoals vermeld op uw identiteitskaart) 

 

Voornamen 
(zoals vermeld op uw identiteitskaart) 

 

Rijksregisternummer  
(vermeld op uw identiteitskaart) 

 

Huidig adres van uw wettelijke woonplaats  
 
 
 

 

E-mailadres (niet verplicht) 
(Invullen in HOOFDLETTERS) 

 

Telefoonnummer (niet verplicht) 
(voor eventuele bijkomende inlichtingen) 

 

B- Elektriciteitsleverancier (individueel contract) op 30 september 2022 
(Deel B niet invullen als u het basispakket elektriciteit al hebt ontvangen) 
Naam van de elektriciteitsleverancier op 30 
september 2022 

 

Uw naam zoals vermeld op het elektriciteits-
contract (terug te vinden op een factuur) 

 

EAN-code van de elektriciteitsmeter 
(terug te vinden op een factuur: reeks van 18 cijfers te 
beginnen met 54) 

 

Klantennummer bij de elektriciteitsleverancier 
(terug te vinden op een factuur) 

 

C- Gasleverancier (individueel contract) op 30 september 2022 
(Deel C niet invullen als u reeds het basispakket gas heeft ontvangen OF als u het basispakket aanvraagt voor 
een collectieve gasinstallatie) 
Naam van de gasleverancier op 30 
september 2022 

 

Naam zoals vermeld op het gascontract  
(terug te vinden op een factuur) 

 

EAN-code van de gasmeter 
(terug te vinden op een factuur: reeks van 18 cijfers te 
beginnen met 54) 

 

Klantennummer bij de gasleverancier 
(zie een factuur) 

 



D- Gemeenschappelijke gasinstallatie op 30 september 2022 
(Deel D niet invullen als u het basispakket gas al heeft ontvangen of als het collectieve verwarmingssysteem op 
stookolie werkt) 

Adres van de woning  
(verplicht) 
 
 
 

 

Naam van de leverancier 
(niet verplicht) 

 

EAN-code van de gasmeter 
Opgelet: verplicht als u geen kopie van de gasfactuur, 
noch de verklaring op erewoord bijvoegt  
(beschikbaar op volgende pagina) 

 

KBO-nummer van de Vereniging van Mede-
eigenaars (of refertenummer die u kreeg van 
uw huiseigenaar/VME/ syndicus) 
Opgelet: als u het niet kent of als er geen nummer is in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen, dan MOET u bij uw 
aanvraag een kopie van de laatste gasrekening en de 
verklaring op erewoord (beschikbaar op volgende pagina) 

 

Ik geef de FOD Economie de toelating om de nodige informatie op te vragen bij mijn 
huiseigenaar/VME/syndicus en bij de gasleverancier. 

 

Bankgegevens voor overschrijving van de premie 

Voor de overschrijving van het basispakket voor individuele elektriciteits- en/of gascontracten (B- en C-
aanvragen) gebruiken de leveranciers automatisch het rekeningnummer waarover zij beschikken in het 
kader van uw leveringscontracten. 

Als u dat wenst, kunt u in het vakje hieronder echter een rekeningnummer opgeven waarop de 
basispakketten kunnen worden betaald. 

Voor de overschrijving van het basispakket gas voor een gemeenschappelijke installatie (aanvraag D) moet 
u een bankrekeningnummer opgeven voor de betaling door de FOD Financiën. 

Bankrekeningnummer  IBAN 

Eventuele opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ik verklaar dat mijn gegevens juist en volledig zijn.  

 Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens.  

Ik ben mij ervan bewust dat als ik niet akkoord ga, mijn aanvraag wordt afgewezen en ik de 

basispakketten niet zal krijgen. 

Handtekening, 
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