Aanvraag voor een federale verwarmingspremie van 100 euro
Om de gevolgen van de stijging van de energieprijzen op het huishoudbudget in te perken heeft de
regering beslist een federale verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen aan houders van
een residentieel contract voor elektriciteit.

Hoe wordt de federale verwarmingspremie toegekend?
De eerste fase van de toekenning van de federale verwarmingspremie is geautomatiseerd en is
gebaseerd op een elektronische informatie-uitwisseling tussen de volgende instanties:
•
•
•

de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (FOD Economie);
de energieleveranciers en de distributienetbeheerders;
het Rijksregister van natuurlijke personen.

Voor meer informatie over de werking van de automatisering, kan u het document “Federale
verwarmingspremie van 100 euro – Hoe werkt de automatisering” op onze website raadplegen
of het aanvragen bij ons Contact Center.
Via die informatie-uitwisseling kunnen de criteria voor toekenning en voor uitsluiting van de premie
worden gecontroleerd.
De tweede fase heeft betrekking op gezinnen die de federale premie van 100 euro op 31.07.2022 niet
gekregen hebben tijdens de eerste fase en die denken te voldoen aan de toekenningscriteria en niet te
vallen onder de uitsluitingsvoorwaarden.

Welke zijn de voorwaarden om de federale verwarmingspremie toe te kennen?
De federale verwarmingspremie van 100 euro wordt éénmalig toegekend aan gezinnen die op 31
maart 2022 beschikten over een residentieel contract voor elektriciteitslevering. Dat contract moet
dus betrekking hebben op uw hoofdverblijfplaats en de elektriciteit moet bestemd zijn voor eigen
gebruik en niet voor commerciële of beroepsdoeleinden.

In welke gevallen heeft u geen recht op de federale verwarmingspremie?
U heeft geen recht op de verwarmingspremie
•
•
•

•

voor een elektriciteitscontract met betrekking tot uw tweede verblijfplaats;
als u een occasionele klant bent of als u een tijdelijke aansluiting heeft;
als u als residentiële klant verhuist zonder uw elektriciteitscontract op te zeggen en als uw
opvolger/nieuwe huurder geen elektriciteitscontract afsluit voor dat adres of indien er geen
nieuwe opvolger/nieuwe huurder is;
als u in een woongelegenheid verblijft waar de inwoners verblijfkosten betalen of waarvoor
werkingstoelagen worden toegekend (bv. verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen).

Wat moet u doen als u de federale verwarmingspremie op 31.07.2022 niet gekregen heeft?
Gelieve dit formulier in te vullen en het ons vóór 15 oktober 2022 toe te zenden.
De gegevens die via dit formulier worden ingezameld, worden net zoals in de eerste fase vergeleken
met die van de energieleveranciers/distributienetbeheerders en die van het Rijksregister voor
natuurlijke personen.
Voor meer informatie over de werking van de automatisering, kan u het document “Federale
verwarmingspremie van 100 euro – Hoe werkt de automatisering” op onze website raadplegen
of het aanvragen bij ons Contact Center.
Opgelet: Het formulier is niet langer geldig zijn vanaf 15.10.2022.

Aanvraagformulier voor de federale verwarmingspremie
Het formulier moet vóór 15.10.2022 volledig zijn ingevuld en teruggestuurd.
Dit formulier zal niet langer geldig zijn vanaf 15.10.2022
Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen per post, gefrankeerd, naar het volgende adres:

Verwarmingspremie - € 100
PB30061
1000 Brussel

Contactgegevens van de aanvrager
Naam
(Zoals vermeld op uw identiteitskaart)

Voornamen
(Zoals vermeld op uw identiteitskaart)

Rijksregisternummer
Correspondentieadres
(voor eventuele bijkomende inlichtingen)
E-mailadres
(voor eventuele bijkomende inlichtingen)
Telefoonnummer
(voor eventuele bijkomende inlichtingen)

Informatie over de elektriciteitsleverancier
Naam elektriciteitsleverancier
Naam contractant van het
elektriciteitscontract
EAN-code van de elektriciteitsmeter
(zie op factuur)
Klantnummer bij de
elektriciteitsleverancier

Bankgegevens voor de betaling van de premie
Uw leverancier gebruikt automatisch het
rekeningnummer dat hij in zijn bezit heeft
op grond van uw leveringscontract.
Indien u dit wenst, kunt u in het vakje
hiernaast echter een ander
rekeningnummer opgeven.
Ik verklaar dat mijn gegevens juist en volledig zijn.
Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens verwerkt worden.
Ik begrijp dat als ik niet akkoord ga, mijn aanvraag wordt afgewezen en ik niet kan genieten van de
federale verwarmingspremie van 100 euro.

Informatie over de verwerking en opslag van uw gegevens
Dit formulier is opgemaakt overeenkomstig hoofdstuk V van de wet van 28.02.2022 houdende diverse
bepalingen inzake energie in verband met de toekenning van een federale verwarmingspremie aan de
houders van een residentiel elektriciteitscontract op 31.03.2022.
De FOD Economie verwerkt uw persoonsgegevens die verzameld zijn in het kader van dit formulier
overeenkomstig de Verordening 2016 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR). De FOD Economie
verwerkt enkel de strikt noodzakelijke gegevens.
Die gegevens zullen door de FOD Economie maximaal twee jaar bewaard worden om uw aanvraag
voor de federale verwarmingspremie te verwerken. Ze worden opgeslagen en gebruikt om de bepalen
of uw recht heeft op de federale verwarmingspremie. Een deel van die gegevens wordt meegedeeld
aan uw elektriciteitsleverancier.
Om uw recht te laten gelden in verband met toegang, rechtzetting, schrapping, beperking en verzet
kunt u contact nemen met de instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking:
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vooruitgangstraat 50,
1210 Brussel
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
Bij problemen met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact nemen met de Data
Protection Officer (DPO): DPO@economie.fgov.be
Als u denkt dat uw persoonsgegevens niet verwerkt zijn overeenkomstig de reglementering inzake de
bescherming van persoonsgegevens kunt u een klacht, een verzoek tot bemiddeling of een verzoek om
informatie indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

