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Verwarmingspremie van 100 euro ‐ Hoe werkt de automatisering? 

 

1. Wie zorgt voor de automatisering ? 
De wet houdende diverse bepalingen  inzake energie van 28 februari 2022 bepaalt dat de FOD 
Economie  de  uitwisseling  van  gegevens  die  nodig  zijn  voor  de  toepassing  van  de 
verwarmingspremie coördineert en organiseert in samenspraak met de elektriciteitsleveranciers, 
de  distributienetbeheerders,  het  Rijksregister  en  de  Commissie  voor  de  Regulering  van  de 
Elektriciteit en het Gas (CREG). 

2. Informatie  over de aanvragende organisatie/de 
organisatie die verantwoordelijk is voor de 
verwerking 

 

 

3. Verantwoordelijke gegevensverwerking 

 
Naam & voornaam:  Séverine Waterbley 

Functie:  Voorzitter van het Directiecomité 

Telefoon:  0800 120 33 

E‐mail:  info.eco@economie.fgov.be 

 

Naam van de Onderneming:  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

Straat en nummer:    City Atrium C   
Vooruitgangstraat 50  

Postnummer en gemeente:  1210 Brussel  

Land :  België 

Ondernemingsnummer (KBO) :  0314.595.348 

Telefoonnummer van de organisatie :  0800 120 33 

E‐mail van de organisatie:  info.eco@economie.fgov.be 
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4. Hoe werkt de automatisering? 

Het  automatiseringsproces  is  gebaseerd  op  elektronische  informatie‐uitwisseling  tussen  de 

volgende instanties: 

• de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie); 

• de energieleveranciers en de distributienetbeheerders; 

• het Rijksregister van natuurlijke personen. 

5. Hoe verloopt de procedure?  
De automatische toepassing is het resultaat van een technische procedure waarbij alle contracten 
van de klanten van de energieleveranciers en van de netbeheerders geïdentificeerd worden. Die 
procedure wordt slechts éénmalig  toegepast, namelijk  in de maand april 2022 op basis van de 
informatie die gekend is op 31.03.2022. 

1ste fase: de FOD Economie gaat op zoek naar het contract van elke burger bij ontvangst van de 
klantenbestanden  van  alle  energieleveranciers  en  distributienetbeheerders  en  van  de 
persoonsgegevens van alle burgers uit het Belgisch Rijksregister. 

Voor  elk  contract  (aansluitingspunt)  dat  in  de  klantenbestanden  voorkomt,  zoekt  de  FOD 
Economie een overeenkomst met een burger uit het Rijksregister (burger geïdentificeerd via zijn 
rijksregisternummer). Die opzoeking gebeurt op basis van de persoonsgegevens (naam, voornaam, 
adres  en  geboortedatum)  die  gekend  zijn  in  de  klantenbestanden  van  de 
leveranciers/netbeheerders en in het Rijksregister. 

2de fase: de FOD Economie beslist welk contract overeenstemt met het officiële adres van de 
klant om te kunnen bepalen of die klant al dan niet recht heeft op de premie.  

De FOD Economie bezorgt aan de leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de betaling de lijst 
van de rechthebbenden van wie de gegevens door de leverancier zijn meegedeeld. Die lijst bevat 
de volgende gegevens: 

1° naam;  

2° EAN‐code van de klant van het gezin; 

3° unieke identificatiecode van de klant van het gezin; 

4° GLN‐code (Global Location Number);    

5° al dan niet toekenning van de verwarmingspremie. 
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6. Hoe gebeurt de vergelijking tussen de gegevens en 
welke impact heeft die op het 
automatiseringsproces? 

 

         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
De kwaliteit van de identificatiegegevens van de klanten bij hun energieleveranciers 
is  essentieel  om  op  efficiënte wijze  de  geautomatiseerde  toekenning  te  kunnen 
verrichten. Als  een  klant  zich  bij  een  leverancier  of  een  distributienetbeheerder 
registreert  met  een  andere  naam,  voornaam,  geboortedatum  of  adres  dan  de 

persoonsgegevens van het Rijksregister dan is het niet mogelijk om het contract aan die klant te 
koppelen. 

De  federale  verwarmingspremie  kan  dan  niet  automatisch  worden  toegekend  aan  de 
rechthebbende klant. 

Geen herkenning = geen automatische toepassing. 

Vergelijking tussen de 
bestanden van de 

leveranciers/beheerders 
en het Rijksregister 

De gegevens van de 
bestanden stemmen 

overeen 

Overeenstemming 
vastgesteld 

De federale 
verwarmingspremie 
kan automatisch 

worden toegekend 

De FOD Economie bezorgt aan de  
energieleverancier het contract 

waarvoor 
de verwarmingspremie moet worden 

toegekend: 

1° de naam van de klant van het gezin 

2°  de  EAN‐code  van  de  klant  van  het 
gezin 

3°  de  unieke  identificatiecode  van  de 
klant van het gezin ;

De gegevens van de 
bestanden stemmen 

niet overeen 

Geen 
overeenstemming 

De federale 
verwarmingspremie 
kan niet automatisch 
worden toegekend. 

Wanneer de burger van 
mening is te voldoen aan 
de toekenningscriteria en 

niet valt onder de 
uitsluitingsvoorwaarden 

kan de burger een 
schriftelijke of 

elektronische aanvraag 
indienen bij de FOD 

Economie  
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7. Wie geniet automatisch van de federale 
verwarmingspremie? 

De  energieleverancier  kent  de  federale  verwarmingspremie  automatisch  toe  aan  de 
rechthebbende klanten die voorkomen op de lijst die door de FOD Economie gecommuniceerd is 
mits de leverancier beschikt over de betalingsgegevens van de klant of de rechthebbende. 

 
De FOD Economie heeft een toepassing ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of u de premie van 
100 euro automatisch zult ontvangen van uw leverancier. 

Gebruik die toepassing om na te gaan of de kruising van uw identiteitsgegevens met die van uw 
elektriciteitscontract ertoe heeft geleid dat u automatisch erkend werd als rechthebbende op de 
premie. 

Als dat het geval  is, werden uw gegevens naar uw elektriciteitsleverancier gestuurd, die  instaat 
voor de betaling van de premie. 

Zo niet, kunt u vanaf 1 augustus 2022 een aanvraag indienen bij de FOD Economie (zie de FAQ 
"Het  is 1 augustus 2022 en  ik heb de federale verwarmingspremie niet ontvangen, wat moet  ik 
doen?). 

���������	�
�����  

 
 

 

 

 
 

 

8. In welke gevallen geniet een rechthebbende niet 
automatisch van de federale verwarmingspremie? 

In twee gevallen kan de federale verwarmingspremie niet automatisch worden toegekend. 

 1ste geval: slechte kwaliteit van de identificatiegegevens 

De persoonsgegevens in de klantenbestanden van de leveranciers/beheerders stemmen niet 
overeen met de gegevens van het Rijksregister. 

 2de geval: verzet tegen de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
Iedereen  heeft  het  recht  om  zich  kosteloos  te  verzetten  tegen  de  verwerking  van  zijn 
persoonsgegevens  met  het  oog  op  de  automatische  toekenning  van  de  federale 
verwarmingspremie, middels een gedateerde en ondertekende kennisgeving hiervan aan zijn 
leverancier. (wet van 28.02.2022, art. 26).  

De leveranciers halen de gegevens van residentiële klanten die gebruik hebben gemaakt van hun 
recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door derden voor de 
doeleinden van dit besluit, uit de gegevens die aan de Federale Overheidsdienst Economie moeten 
worden meegedeeld. 
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9. Wat moet een klant doen indien de federale 
verwarmingspremie niet automatisch werd 
toegekend? 

Om  te  voorkomen  dat  een  rechthebbende  klant  van wie  gegevens  niet  automatisch  konden 
worden verwerkt, het recht op de federale verwarmingspremie verliest, kan een rechthebbende 
die op 31  juli 2022 nog geen verwarmingspremie heeft ontvangen, hiervoor een schriftelijk of 
elektronisch  verzoek  indienen  bij  de  FOD  Economie,  op  voorwaarde  dat  het  verzoek wordt 
verzonden vóór 18 november 2022. 

Die procedure zorgt ervoor dat de automatisering er niet toe leidt dat de rechthebbenden worden 
uitgesloten  van  het  recht  op  de  federale  verwarmingspremie.  Het  recht  op  de  federale 
verwarmingspremie geldt alleen voor de woonplaats van de rechthebbende. 
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10. Hoe gebeurt de vergelijking tussen de gegevens 
van de leveranciers/netwerkbeheerders, het 
Rijksregister en de persoonsgegevens die de 
aanvrager via het formulier verstrekt? 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Identificatie van de 
aanvrager op basis van het 

Rijksregister

Geen identificatie van 
de aanvrager als 

particuliere afnemer 
van elektriciteit

De federale 
verwarmingspremie kan niet 

automatisch worden 
toegekend

Identificatie van de 
aanvrager als particuliere 
afnemer van elektriciteit

Controle  of de aanvrager aan de 
toekenningscriteria voldoet en niet onder de 

uitsluitingscriteria valt.

De   gegevensvergelijking 
leidt tot de conclusie dat de 

aanvrager niet aan de 
gunningscriteria voldoet 
en/of niet onder de 

uitsluitingscriteria valt. 

De federale 
verwarmingspremie kan 
niet worden toegekend

Uit de vergelijking van de 
gegevens blijkt dat de 
aanvrager aan de 

toekenningscriteria voldoet 
en niet onder de 

uitsluitingscriteria valt.

De FOD Economie bezorgt aan de 
energieleverancier het contract 

waarvoor
de verwarmingspremie moet 

worden toegekend:

1° de naam van de klant van het 
gezin

2° de EAN‐code van de klant van 
het gezin

3° het bankrekeningnummer van 
de rechthebbende

4° al dan niet toekenning van de 
verwarmingspremie aan de klant 

van het gezin

Aan het einde van de procedure zal de FOD Economie de aanvrager meedelen of hij al dan niet recht 
heeft op de premie van 100 euro. 


