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Uw bericht Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage 
    

Uw formulieraanvraag  

Beste, 

Hierna vindt u het aanvraagformulier voor het basispakket voor gas en elektriciteit van november en 

december 2022. 

Kijk goed na of u het basispakket voor Elektriciteit (122 euro) en/of het basispakket voor gas (270 euro) nog niet 

ontvangen heeft tussen november 2022 en januari 2013, alvorens het formulier terug te sturen. Voor de meeste 

rechthebbenden werd het basispakket reeds automatisch gestort. Het basispakket wordt ofwel op uw 

energiefactuur in mindering gebracht, ofwel rechtstreeks op uw bankrekening gestort. 

Als u het basispakket voor elektriciteit niet ontvangen heeft en als u meent hiervoor in aanmerking te komen (zie 

voorwaarden op de achterzijde), dan vult u deel A en deel B in en voegt u uw bankgegevens toe. 

Als u het basispakket voor gas niet ontvangen heeft, als uw gezin over een residentieel contract voor gas beschikt 

en als u meent hiervoor in aanmerking te komen (zie voorwaarden op de achterzijde), dan vult u deel A en deel 

C in en voegt u uw bankgegevens toe. 

Als u met een collectieve gasinstallatie verwarmt (u woont in een appartement dat bijvoorbeeld verwarmd wordt 

met een ketel die door meerdere gezinnen wordt gedeeld), dan vult u deel A en deel D in en moet u uw 

bankgegevens toevoegen. Als u noch uw VME-nummer, noch uw EAN-code voor gas kent, dan moet u een kopie 

van de afrekening voor gas met als datum 30 september 2022 en een verklaring op erewoord ondertekend door 

de persoon die het contract voor gas van uw gebouw heeft afgesloten als bijlage toevoegen. De in te vullen 

verklaring vindt u als bijlage bij dit formulier. 

U kunt een korte opmerking toevoegen om de verwerking van uw dossier vooruit te helpen als uw situatie dit 

rechtvaardigt. 

Vergeet de vakjes niet aan te kruisen zodat de FOD Economie uw dossier geldig kan verwerken. 

Met vriendelijke groeten. 



 

 

Aanvraag federale premie « basispakket gas en/of elektriciteit »  

(november en december 2022) 

De federale regering heeft besloten om energiesteun te verlenen aan huishoudens voor november en 

december 2022: 270 euro voor gas en 122 euro voor elektriciteit. 

Als u op 18 januari 2023 dat basispakket voor gas en/of elektriciteit niet via de automatische procedure 

hebt ontvangen of als u een collectieve gasketel deelt, moet u vanaf 23 januari 2023 een aanvraag 

indienen bij de FOD Economie: 

• hetzij rechtstreeks door het online formulier in te vullen (https://basispakket.economie.fgov.be) 

• hetzij door dat formulier op papier in te vullen en het terug te sturen   

o via e-mail naar Gazelek11-12-2022@economie.fgov.be 

o via de gewone post naar volgend adres: 
Gaselek2022 
PB 30100 
1000 Brussel 

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Economie of via het Contact Center op het 

telefoonnummer 0800 120 33. 

Wat zijn de voorwaarden om het basispakket gas- en/of elektriciteit te krijgen? 

Het basispakket voor de maanden november en december 2022 wordt toegekend aan gezinnen die op 

30 september 2022 een residentieel leveringscontract hadden voor hun hoofdverblijfplaats en dat 

bestemd is voor eigen gebruik en niet voor commerciële of professionele activiteiten. Bovendien moet het 

een contract met variabele prijs zijn of, als het een contract met vaste prijs is, na 30 september 2021 zijn 

ingegaan of verlengd. 

In welke gevallen heeft u geen recht op het basispakket? 

U heeft geen recht op het basispakket elektriciteit en/of gas: 

• voor een energiecontract voor uw tweede woning; 
• als u op 30 september 2022 al het sociaal tarief voor uw energie kreeg; 
• als u een incidentele afnemer bent of als u een tijdelijke aansluiting hebt; 
• als uw woonplaats op 30 september 2022 niet identiek was aan het gasleveringsadres waarvoor 

u of een lid van uw huishouden een contract heeft; 
• als u in een woning woont waar mensen voor hun levensonderhoud moeten betalen of die 

werkingssubsidies ontvangt (bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen). 

Heeft u recht op het basispakket als u gas krijgt van een gemeenschappelijke installatie? 

Als u op 30 september 2022 gas geleverd kreeg uit een gemeenschappelijke installatie, heeft u recht op 
het basispakket gas als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• u woont in het gebouw; 
• de woning heeft een gasleveringscontract waarbij niet gefactureerd wordt tegen het sociaal tarief 

maar tegen een variabele prijs of, als de facturatie gebeurt op basis van een vaste prijs, dat contract 
na 30 september 2021 is ingegaan of verlengd.  

• u draagt bij in de gaskosten. 

Die toekenning gebeurt niet automatisch. Vanaf 23 januari 2023 moet u een aanvraag indienen. 

Dien uw aanvraag tijdig in: van 23 januari tot 30 april 2023. 
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Informatie over de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens 

Dit formulier is opgesteld overeenkomstig hoofdstuk V van de wet van 30.10.2022 betreffende tijdelijke 

steunmaatregelen naar aanleiding van de energiecrisis. 

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) verwerkt de persoonsgegevens die 

in het kader van dit formulier worden verzameld in overeenstemming met de Europese Verordening 

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 niet meer gegevens dan strikt 

noodzakelijk. 

De FOD Economie bewaart uw gegevens maximaal twee jaar om uw aanvraag voor de federale 

verwarmingspremie te verwerken. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt om te bepalen of u 

al dan niet recht heeft op de basispakketten voor elektriciteit en gas. Sommige van deze gegevens worden 

doorgegeven aan uw elektriciteitsleverancier. 

Om uw recht op toegang, rectificatie, schrapping, beperking en verzet uit te oefenen, neemt u contact op 
met de verantwoordelijke voor de verwerking: 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel  
E-mail : frank.degreve@economie.fgov.be 

Als u problemen hebt met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de 

functionaris voor gegevensbescherming (DPO):  DPO@economie.fgov.be 

Indien u van mening bent dat de FOD Economie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in 

overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen, om 

bemiddeling verzoeken of informatie opvragen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 

Gegevensbeschermingsautoriteit  

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

E-mail : contact@apd-gba.be  
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